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  অধযায় ১: পৰৰচয়  
 

মৰমৰ আৱাসীসক , 
আধাৰ পৰৰয়া ক  স্বাগতম! 
এই আধাৰ হাতপুৰি ৰেজাইন কৰা বহলছ আলপানাৰ বালব আধাৰৰ মাগজদিজক ৰহচালপ কাম কৰৰবক ৷ আৰম আলপানাক 
এই দিালবজিন পৰিবক  আৰ ুআধাৰৰ অিজ আৰ ুউলেলিয বুৰজবক  অনুলৰাধ জনাও৷ 
এই হাতপুৰিিলন আলপানাক আলপানাৰ আধাৰ বুৰজবক  সহায় কৰৰব৷ আলপানাৰ সকল ালবাৰ প্ৰশ্ন- আধাৰ ককলনদলৰ 
পাব পাৰৰ তাৰ পৰা, আৰ ুআলপানাৰ আধাৰত ৰকদলৰ আধাৰত ককালনা ৰবৱৰণ আপলেট কৰৰব পাৰৰ আপুৰন 
ককলনদলৰ আলপানাৰ আধাৰ বযৱহাৰ কৰৰব পালৰ- উিৰ এই হাতপুৰিিলন প্ৰদান কৰৰব৷ আপুৰন আধাৰ প্ৰৰিয়ালবাৰৰ 
ৰবষদ ৰবৱৰণসমুহ আৰ ুআলপানাৰ আধাৰ সম্পকীয় কসৱাসমুলহা ৰবচাৰৰ পাব৷ প্ৰৰতলটা অধযায়ৰ বসলত, আপুৰন QR 
ককাে সমুলহা কদিা পাব৷ আপুৰন প্ৰাসংৰগক QR ককাে ৰ লকালনা QR আলপানাৰ স্মাটজ লিানত িকা কেনাৰ এপৰ 
জৰিয়লত কেন কৰৰব পালৰ প্ৰাসংৰগক কৱবলপজ কটা পৰৰদিজন কৰৰব পালৰ বা উলেৰিত কসৱাসমহুৰ এক প্ৰৰিক্ষণমূ ক 
ৰভৰেঅ চাব পালৰ৷ 
আহক আলপানাৰ আধাৰ  াত্ৰা আৰম্ভ কলৰা আধাৰৰ পৃৰিৱী, সম্পকীয় প্ৰৰিয়ালবাৰ, আলপানাৰ বালব উপ ব্ধ 
কসৱাসমুহক  জৰুম চাই আৰ ুআলপানাৰ বালব ৰবৰিষ্ট্ ১২-অংকৰ নম্বৰৰ িৰক্তৰ বসলত৷ 

 

১.১ আধাৰ অৱল াকন 
আধাৰ এক ১২-অংকৰ ৰবৰিষ্ট্ ৰচনাক্তকৰণ নম্বৰ  ভাৰতীয় ৰবৰিষ্ট্ পৰৰচয় প্ৰাৰধকৰণ (UIDAI) 
আধাৰ এক ১২-অংকৰ ৰবৰিষ্ট্ ৰচনাক্তকৰণ নম্বৰ  ৰ  ভাৰতীয় ৰবৰিষ্ট্ পৰৰচয় প্ৰাৰধকৰণ (UIDAI) ৰ 
দ্বাৰা প্ৰদান কৰা হয় ভাৰতৰ আৱাসীসক ক  কতৃজ পক্ষৰ দ্বাৰা ৰনধজাৰৰত সলতাষজনক পৰীক্ষণ প্ৰৰিয়াৰ 
ৰপছত (অধযায় ২ ত বণজনা কৰা বহলছ)৷ 
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১.২ ককালনা আধাৰ  াভ কৰৰব পালৰ? 
ভাৰতৰ ৰ লকালনা বযৰক্তলয়, বয়স আৰ ুৰ ংগ ৰনৰবজলিলষ, ৰ  ভাৰতৰ এজন আৱাসী, বা এজন প্ৰৱাসী 
ভাৰতীয়ই (NRI), আধাৰ নম্বৰ পাবক  পঞ্জীয়ন কৰৰব পালৰ৷ এগৰাকী বযৰক্তৰ বালব, ককৱ  মাত্ৰ এটা 
আধাৰ নম্বৰ সৃৰষ্ট্ কৰা হয়, ৰ লহতু ৰবৰিষ্ট্তা অজজ ন কৰা হয় জনসংিযা ৰভৰিক আৰ ু বায়লমৰিক 
প্ৰৰতৰ ৰপৰ দ্বাৰা৷  

 
১.২.১ আৱাসী ভাৰতীয়ৰ বালব আধাৰ 
আপুৰন আধাৰ পঞ্জীয়নৰ বালব ক াগয  ৰদ আপুৰন ভাৰতীয় নাগৰৰক হয়৷ এইলটা, সংজ্ঞা অনুসৰৰ, বুজাই 
ক  আপুৰন ভাৰতত বাস কৰৰ আলছ এক সময়সীমা বা সময় ৰ  মুঠ এি ৰবৰািী ৰদন (১৮২ ৰদন) 
বা বাৰ মাহতকক অৰধক কা  আধাৰ পঞ্জীয়নৰ আলবদন পূৰ কৰাৰ তাৎক্ষৰণক পূবজবতী তাৰৰিত৷  

 
১.২.২ প্ৰৱাসীসক ৰ বালব আধাৰ 
আপুৰন  ৰদ প্ৰৱাসী ভাৰতীয় (NRI), আপুৰন আধাৰৰ বালব পঞ্জীয়ন কৰৰব পাৰৰব  ৰদ আলপানাৰ 
ভাৰতীয় পাচপটজ  আলছ৷ বাধযতামূ ক ১৮২ ৰদন NRI সক ৰ বালব প্ৰল াজয নহয়৷ আপুৰন এক আধাৰ 
পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰ সাক্ষাত কৰৰব পালৰ আৰ ুNRI ৰহচালপ আধাৰৰ পঞ্জীয়ন কৰৰব পাৰৰব৷ NRI সক ৰ 
বালব বাৰসন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ (PoI) ৰহচালপ ভাৰতীয় পাচপটজ  বাধযতামূ ক৷ আলবদনকাৰীলয় বাৰসন্দাৰ 
প্ৰমাণ পত্ৰ (POA) ৰহচালপ  UIDAIৰ গ্ৰহণল াগয ৰ লকালনা নৰি ৰদব পালৰ (এই হাত পুৰিৰ অধযায় 
১৩.১, পৰৰৰিষ্ট্- I চাাঁওক)৷ 

 

১.৩ আধাৰৰ ববৰিষ্ট্যসমুহ 

১.৩.১ আধাৰ এক পৰৰচয়ক 
আধাৰ এক বযৰক্তক প্ৰদান কৰা এক ১২- অংকীয় অননয ID. আধালৰ আৱাসীক ৰচনাক্ত কৰাৰ বালব 
কেম’গ্ৰাৰিক তিয (নাম, জন্মৰ তাৰৰি, ৰ ংগ আৰ ুঠিকনা), মুিমণ্ডৰ িলটা, আঙুৰ ৰ চাপ আৰ ু
মৰণব য় বযৱহাৰ কলৰ৷ এই তিযৰ সামগ্ৰীলবাৰ বাধযতামূ ক৷ তালৰাপৰৰ, আপুৰন আলপানাৰ কমাবাই  
নম্বৰ আৰ ুইলমই  প্ৰদান কৰৰবক ও ৰবকল্প  াভ কলৰ৷ আৰম আলপানাক এইলবাৰ ৰবৱৰলণা প্ৰদান কৰৰবক  
পৰামিজ আগবিাও৷ 
 
১.৩.২ আধাৰ এক ID, তাতকক অৰধক নহয় 
আধাৰ নম্বৰ পৰৰচয়ৰ এক প্ৰমাণ৷ ই আধাৰ নম্বৰধাৰীক নাগৰৰকত্ব বা বাৰসন্দাৰ ককালনা অৰধকাৰ 
প্ৰদান নকলৰ৷ আলপানাৰ আধাৰ ককালনা তিয কনালহাৱা ৰ লকালনা সংিযা এটা আৰ ুএইলটা বযৱহাৰ কৰৰ 
বণজ, ধমজ, আয়, স্বািয আৰ ুভূলগা ক ৰভৰি কৰৰ ক াকসক ৰ প্ৰিাই  বতয়াৰ কৰৰব কনাৱাৰৰ৷ 

 

১.৪ আধাৰৰ বযৱহাৰ 
আধাৰ প্ৰণা ীলয় আৱাসীসক ৰ বালব সমগ্ৰ কদিত একক উৎস অি াইন/অন াইন পৰৰচয় ববধকৰণ 
প্ৰদান কলৰ৷ আপুৰন এবাৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ ৰপছত, আপুৰন আধাৰ নম্বৰলটা বযৱহাৰ কৰৰ ববধতা আৰ ু
আলপানাৰ পৰৰচয় বহুবাৰ িাপন কৰৰব পালৰ ইল ক্ট্ৰৰনক পদ্ধৰতলৰ বা অি াইন ববধতালৰ, ৰ ধৰলণ ৰবচৰা 
হয়৷ পৰৰলসৱাসমুহ,  াভসমহু আৰ ু চৰকাৰী সাহা জসমহু অৰভগমনৰ বালব প্ৰৰতবাৰলত প্ৰলয়াজন কহাৱা 
পৰৰচয় পত্ৰৰ প্ৰদানৰ বযৱিা ই নাইৰকয়া কলৰ৷ 

  

NRI সকলৰ আধাৰৰ পঞ্জীয়ন বাবব বাথসন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ থহচাবপ ভাৰতীয় পাচপৰ্ট  বাধযতামূলক৷ 

আধাবৰ এক বহনব াগ্য পথৰচয় পত্ৰ পৰ্ট ান কবৰ  াৰ ববধতা আধাৰ ববধতাকৰণৰ জথিয়বত প্ৰথতপন্ন কথৰব পাথৰ অনলাইন য াবগ্ 
থ বকাবনা সময়ত,  বত তবত৷ 
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  অধযায় ২: আধাৰৰ বালব ৰকদলৰ পঞ্জীয়ন কৰৰব?  
 

 

আধাৰ পাবক , আপুৰন পঞ্জীয়ন প্ৰৰিয়াৰ সময়ত পঞ্জীয়ন কৰৰব  াৰগব নূনযতম কেম’গ্ৰাৰিক আৰ ুবায়লমৰিক তিয প্ৰদান 
কৰৰ, ৰ লটা ৰবনামূ ীয়া৷ অনুগ্ৰহ কৰৰ মন কৰৰব ক  আপুৰন আধাৰৰ বালব ককৱ  এবাৰলহ পঞ্জীয়ন কৰৰব  াৰগব৷ 

  

২..১ পঞ্জীয়ন প্ৰৰিয়া 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
থিণত িকা সকবলা বানান 

পৰীক্ষা কথৰ ববধ থহচাবপ 

প্ৰৰ্ান কৰাবৰ্া থনথিত কৰক 

 
 
 

 
আবপানাৰ আধাৰ সৃথিৰ 

SMS লাভ 

 
 
 

 
যেথনিংৰ বাবব নথি 

 
 
 

 
আবপানাৰ নথি আৰু 

পঞ্জীয়ন পত্ৰ সিংগ্ৰহ কৰক 

 
 
 

 
আধাৰ পঞ্জীয়ন যকন্দ্ৰ 

সাক্ষাত 

 
 
 

 
আধাৰ পঞ্জীয়ন/ 

আপবেৰ্ প্ৰপত্ৰ পূৰণ 

 
 
 
 

যেম’গ্ৰাথিক আৰু 
বায়বমট্ৰিক তিয প্ৰৰ্ান 

অপাবৰৰ্বৰ আবপানাৰ যপবকৰ্বৰ্া জমা থৰ্য়াৰ আগ্বত, অনুগ্ৰহ কথৰ আৱাসী থিনত যৰ্খুওৱা সকবলা তিয পৰীক্ষা কথৰ ববধ বুথল থনথিত কৰক 
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আপুৰন ভাৰতৰ আৱাসী হওাঁক বা প্ৰৱাসী হওাঁক, আপুৰন আধাৰ নম্বৰ 
পাবক  পঞ্জীয়ন কৰৰব পালৰ ত ত উলেি কৰা প্ৰৰিয়াসমুহ অনুসৰণৰ 
দ্বাৰাাঃ  

• আধাৰ পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰ সাক্ষাত 
• আধাৰ পঞ্জীয়ন আলবদন প্ৰপত্ৰ পূৰণ 
• কেম’গ্ৰাৰিক আৰু ুবায়লমৰিক তিয প্ৰদান কৰক 
• ববধ পৰৰচয় পত্ৰ (PoI) আৰু বাৰসন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ 

(PoA) আৰ ুজন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ (DoB) ৰ নৰি 
অপালৰটৰৰ দ্বাৰা কেৰনংৰ বালব জমা ৰদয়ক 

• আলপানাৰ মূ  নৰিসমুহৰ বসলত EID (পঞ্জীয়ন ID) িকা 
একনল জলমন্ট ৰিপ সংগ্ৰহ কৰক 

 

 ৰদ আৱাসীজলন পঞ্জীয়ন ঘৰৰ মূৰব্বীৰ ৰভৰিক পঞ্জীয়নৰ অধীনত 
কৰৰলছ (অধযায় ২.১.১.২ ৰ প্ৰসংগত), কতওাঁ ককৱ  এিন সম্পকজ ৰ 
প্ৰমাণ পত্ৰ (PoR) নৰি ৰহচালপ ৰদল ই হ’ ৷ 

 

উপৰৰ প্ৰৰিয়ালটা কসইসক  আৱাসীৰ বালব এক বযৰতিম  াৰ ৰনজৰ নামত প্ৰল াজনীয় নৰিসমুহ 
নািালক ক লন পৰৰয়া ৰ সদসযসমুহ/ গৃহহীন/ অনািসক  ইতযাৰদ বা বায়লমৰিক বযৰতিম িকা 
আৱাসীসক   াৰ পৰা প্ৰলয়াজনীয় বায়লমাৰিক ৰবৱৰণসমহু গ্ৰহণ কৰৰব পৰা না ায়৷ পঞ্জীয়নৰ প্ৰৰতলটা 
ঘটনা ত ত বযািযা কৰা বহলছাঃ 

 

২.১.১ নৰিৰভৰিক পঞ্জীয়ন 
আপুৰন আধাৰৰ বালব পঞ্জীয়ন কৰৰব পালৰ আলবদন পত্ৰ বা UIDAI 
কৱবচাইচত িকা (অধযায় ১৩.১, অনুলেদ-I) ত িকা এক ববধ 
পৰৰচয় পত্ৰ (PoI) আৰ ুএক ববধ বাৰসন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ (PoA) ৰ 
বসলত  তাৰ কাৰ মলত এক গ্ৰহণল াগয নৰিৰ বসলত প্ৰদালনলৰ: 

• পৰৰচয় পত্ৰ (POI)- বাধযতামূ ক 
• বাৰসন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ (POA) - বাধযতামূ ক 
• জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ (DOB)– আপুৰন UIDAI তাৰ কাৰ মলত 

এক ববধ DoB নৰি জমা কৰৰব  াৰগব৷  ৰদ আলপানাৰ 
কসইলটা নািালক, আপুৰন আলপানাৰ জন্মৰ তাৰৰি কঘাষণা 
কৰৰবও পালৰ বা আনুমাৰনক বয়স ৰদব পালৰ৷ 

যদি আপ োনোৰ বৈধ নদি আপে, সেইখন আ ুদন আধোৰ  ঞ্জীয়নত সিখুৱোৈ লোদিৈ৷ যদিপে আপ োনোৰ নোমত নদি 

নোিোপে, আ ুদন েতত ৃত্বশীল দৈষয়ো (অনুপেি II ৰ প্ৰেংিলল যোওঁে) ৰ  ৰো স োৱো এে প্ৰমোণ  ত্ৰ নদি দেচোপ  ৈযৱেোৰ 

েদৰৈ  োপৰ৷ UIDAI এ এই প্ৰমোণ  ত্ৰখনৰ ৈোপৈ এে মোনে আদেৃ েংজ্ঞোদয়ত েদৰপে৷ গ্ৰেণপযোিয েমিৃে নদিেমুেৰ 

তদলেোৰ প্ৰেংিলল যোওঁে যোৰ ৈোপৈ  ৰীক্ষণ উ লব্ধ: https://uidai.gov.in/images/ 

commdoc/valid_documents_list.pdf 
 

আধোৰ  ঞ্জীয়ন আপৈিন প্ৰ ত্ৰ 
ডোউনপলোড েদৰৈলল: 

স্কেন কৰক 

চুৈুৰীয়ো আধোৰ  ঞ্জীয়ন সেন্দ্ৰৰ 
দৈষপয় দৈষিভোপৱ জোদনৈলল: 

স্কেন কৰক 

বৈধ েমদিৃত নদিেমুেৰ তোদলেো 
 োৈলল 

স্কেন কৰক 

আধাৰ যকন্দ্ৰ বল মূল নথিসমুহ বল  াব৷ যসইববাৰ যেন কথৰ আবপানাক ঘুৰাই থৰ্য়া হয়৷ 

আধাৰ পঞ্জীয়নৰ বালব নৰিসমুহত আলপানাৰ নাম িৰকব  াৰগব 
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২.১.২ পৰৰয়া ৰ মৰূব্বী (HoF) ৰভৰিক পঞ্জীয়ন 
পৰৰয়া ৰ সদসযসক ৰ পঞ্জীয়নৰ বালব  ত বযৰক্তগত নৰিসমহু উপ ব্ধ নহয়, পঞ্জীয়ন কৰৰব পাৰৰ 
HoF ৰভৰিক পঞ্জীয়নৰ বালব ৰনম্ন উলেৰিত ৰবৱৰণ প্ৰদালনলৰাঃ 

• পৰৰয়া ৰ মৰূব্বীৰ নাম 
• আৱাসী আৰ ুHoF ৰ সম্পকজ ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ (PoR) 
• পৰৰয়া ৰ মৰূব্বীৰ আধাৰ নম্বৰ 
• পঞ্জীয়নৰ সময়ত পৰৰয়া ৰ মৰূব্বীলয় বায়লমৰিক ৰনশ্চয়তা 

২.১.৩ পৰৰচায়ক ৰভৰিক পঞ্জীয়ন 
 ৰদ আলপানাৰ উপৰৰ ককালনা এটা নৰিও নািালক, আপৰুন পৰৰচায়ক ৰভৰিক পঞ্জীয়ন কৰাব 
পালৰ৷ এই ‘পৰৰচায়কসক ’ পঞ্জীয়কৰ দ্বাৰা ৰন কু্ত পৰীক্ষক ৰবষয়াসক ৷ এইলবাৰ হ’ াঃ 

• পঞ্জীয়কসক ৰ ৰনজ কমজচাৰীসক  
• ৰনবজাৰচত িানীয় সংিাৰ সদসযসক  
• িানীয় প্ৰিাসৰনক সংিাসমহুৰ সদসযসক  
• োলকাৱা  
• প্ৰভাৱক ক লন ৰিক্ষকসক  
• স্বািয কমী 
• ৰচৰকৎসক 
• অংগনবািী/ আিা কমীসক  
• NGO সমহুৰ প্ৰৰতৰনৰধবগজ 

 
পৰৰচায়ক ৰভৰিক পঞ্জীয়নত এই তিযসমহু সংগ্ৰহ কৰা হয়: 

• পৰৰচায়কৰ নাম 
• পৰৰচায়কৰ আধাৰ নম্বৰ 
• পৰৰচায়কৰ বায়লমৰিক তিযৰ এক আৰহজ 

  
২.১.৪ ৰিশুৰ পঞ্জীয়ন 

 

HoF ৰভৰিক পঞ্জীয়নৰ বালব, পঞ্জীয়নৰ সময়ত পৰৰয়া ৰ মূৰব্বীলয় বায়লমৰিক ৰনশ্চয়তা প্ৰদান কৰৰব  াৰগব৷ 

 
আলপানাৰ ৰিশুক এক 
অননয পৰৰচয় উপহাৰ 

প্ৰদান কৰক 
আনৰক ককাঁ চুৱাসক ৰও আধাৰ 

পঞ্জীয়ন হয় 
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ৰিশুসকল ও, সদয জন্মপ্ৰাপ্ত ককাঁ চুৱালবাৰ সামৰৰ, আধাৰৰ পঞ্জীয়ন কৰৰব পালৰ৷ পঞ্জীয়ন কহাৱা ৰিশুৰ 
বয়সৰ উপৰত ৰভৰি কৰৰ ৰিশু পঞ্জীয়নত ৰনম্ন উলেৰিত দুটা পদ্ধৰত বযৱহাৰ হয় ৷ 

 
৫ বছৰ বয়সৰ ত ৰ ৰিশুৰ বালব: 
এজন ৰিশু পঞ্জীয়ন কৰৰবক  (সদয জন্ম প্ৰাপ্তৰ পৰা ৫ বছৰ বয়সৰ ত ৰ), ৰিশুৰ ৰপতৃ-মাতৃৰ 
ককালনা এজনৰ বা অৰভভাৱকৰ আধাৰ ববধকৰণৰ প্ৰলয়াজন হয়৷ পঞ্জীয়নৰ সময়ত ৫ বছৰ বয়সৰ 
ত ৰ ৰিশুৰ বায়লমৰিক তিযসমহু সংগ্ৰহ কৰা নহয়৷ ৰিশুৰ নাম, জন্মৰ তাৰৰি, ৰ ংগ আৰ ুিলটা 
সংগ্ৰহ কৰা হয়৷ কতওাঁল াকৰ আধাৰ কতওাঁল াকৰ ৰপতৃ-মাতৃ/ অৰভভাৱকৰ আধাৰৰ বসলত  গত 
সং কু্ত বহ িালক৷ 

ৰপতৃ-মাতৃ/ অৰভভাৱকসকল  ৰিশুগৰাকীক ওচৰৰ ৰ লকালনা আধাৰ পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰক  ত ত উলেি 
কৰা নৰিসমহুৰ বসলত ব   াব  ালগাঃ 

• ৰিশুৰ জন্ম প্ৰমাণ পত্ৰ জন্ম পঞ্জীয়ক, কপৌৰ ৰনগম বা অনয ৰ লকালনা অৰধসৰূচত িানীয় 
চৰকাৰী সংিা ক লন টা কু, কটহৰচ  ইতযাৰদ বা ৰিশুৰ জন্মৰ বালব চৰকাৰী 
ৰচৰকৎসা য়সমহুৰ দ্বাৰা জাৰৰ কৰা ৰেজচাজজ  কােজ /পত্ৰ 

• ৰপতৃ-মাতৃ ককালনা এজনৰ আধাৰ (বা পঞ্জীয়ন পত্ৰ), ৰবলিষকক মাতৃৰ  ৰদ ৰপতৃ-মাতৃ 
উভলয়, বা অৰভভাৱক জীয়াই িালক 

 
অনগু্ৰহ কৰৰ মন কৰৰব ক   ৰদ আধাৰত আলপানাৰ বতজ মানৰ ঠিকনা আপলেট কৰৰব  গা হয় 
আৰ ুৰিশুৰ আধাৰত নতুন ঠিকনা সৰিৰবষ্ট্ কৰৰব ৰবচালৰ, আধাৰৰ বালব ৰিশুৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ 
আগলত আলপানাৰ ৰবৱৰণ আপলেট কৰৰ  ওাঁক৷ আলপানাৰ আধাৰ এবাৰ আপলেট কহাৱাৰ ৰপছত, 
আপৰুন ৰিশুলটাক আধাৰ পঞ্জীয়নৰ বালব ব   াব পালৰ আৰ ুইয়াৰ বালব আলপানাৰ আপলেট কৰা 
আধাৰ বযৱহাৰ কৰৰব পালৰ৷ 

 
৫-১৮ বছৰ বয়সৰ ৰিশুৰ বালব: 
এগৰাকী ৰিশুক পঞ্জীয়ন কৰৰবক , ৰপতৃ-মাতৃ/ অৰভভাৱকসকল  ৰিশুগৰাকীক ওচৰৰ ৰ লকালনা আধাৰ 
পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰক  ত ত উলেি কৰা নৰিসমহুৰ বসলত ব   াব  ালগাঃ 

• যৰদ ৰিশুৰ ৰনজৰ নৰিৰ বসলত পঞ্জীয়ন কলৰ- ৰিশুৰ ৰবদযা য় ID (স্বীকৃৰতপ্ৰাপ্ত ৰিক্ষা 
প্ৰৰতষ্ঠানসমুহৰ পৰা জাৰৰ কৰা) বা অনয ৰ লকালনা UIDAI গ্ৰহণল াগয নৰি৷ 

• যৰদ পৰৰয়া ৰ মূৰব্বী ৰভৰিক পঞ্জীয়নৰ অধীনত পঞ্জীয়ন কলৰ-  ৰদ ৰিশুলটাৰ এক ববধ 
ৰবদযা য় ID বা অনয তাৰ কাভুক্ত নৰিসমুহ নািালক, ৰপতৃ-মাতৃ/ অৰভভাৱকসকল  ৰিশুলটাক 
HoF ৰভৰিক পঞ্জীয়নৰ অধীনত পঞ্জীয়ন কৰাব পালৰ  ত এক সম্পকজ ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ (PoR) 
ৰ প্ৰলয়াজন হয় (প্ৰসংগ ২.১.১.২ ব )  

২.১.৫ বায়লমৰিক বযৰতিমসমহুৰ বসলত আৱাসীসমহুৰ পঞ্জীয়ন 
বায়লমৰিক বযৰতিমসমুহৰ বসলত আৱাসীসক ৰ কক্ষত্ৰত ক লন কহলৰাৱা আভুৰ / কহলৰাৱা চকু ইতযাৰদ, 
ত ত উলেি কৰা তিযসমুহ সংগ্ৰহ কৰা হয়: 

• সমূ্পণজ কেম’গ্ৰাৰিক তিয 
• এক মৰণব য়,  ৰদলহ দুলয়াটা মৰণব য় সংগ্ৰহ কৰৰব পৰা না ায় 
• কহলৰাৱা আঙুৰ ৰ কক্ষত্ৰত বাকী িকা আঙুৰ সমুহৰ আঙুৰ ৰ চাপ  
• বযৰতিমী িলটাগ্ৰাি

ক াকা: নাবা কৰ আধাৰ পঞ্জীয়নৰ বালব, ৰপতৃ-মাতৃ/ অৰভভাৱলক ৰিশুৰ বহ আধাৰ পঞ্জীয়নৰ সন্মৰত প্ৰদান কলৰ৷ 

 

ৰিশুৰ ৰবদযা য় ID আধাৰ পঞ্জীয়নৰ বালব কব ৱহাৰ কৰৰব পাৰৰ৷ 
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২.২ আধাৰ পঞ্জীয়নৰ বালব মনত ৰৰিব গীয়া কিা ৰকছুমান 

 

• প্ৰৰতজন আৱাসীলৰ আধাৰৰ তিয দটুা ভাষাত সৰঞ্চত কৰৰ ৰিা হয়- ইংৰাজী (ৰেিল্ট) আৰু আঞ্চৰ ক 
ভাষাত (পঞ্জীয়নৰ সংয়ত আৱাসীলয় বাচৰন কৰা মলত)৷ আৱাসীসকল  ৰহন্দী, কতল গু, তাৰম , কািািা, 
মাৰ য়া ম, পাঞ্জাৱী, মাৰাঠা, গুজৰাটী, বং া, ঊৰৰয়া, অসমীয়া, আৰু ইংৰাজীৰ মাজৰ পৰা বাচৰন কৰৰব 
পালৰ৷ 

• পঞ্জীয়নৰ আলবদন পত্ৰত আপুৰন ৰদয়া ৰবৱৰণসমুহ আপুৰনৰ সন্মিুৰ ৰিণত কদিা কপাৱা  ায়৷ এইলটা গুৰুত্বপূণজ 
ক  আপুৰন  ালত অপালৰটৰৰ দ্বাৰা ইংৰাজী আৰু আঞ্চৰ ক দলুয়াটা ভাষালত ৰ ৰপবদ্ধ কৰা সকল া ৰবৱৰণ 
অপালৰটলৰ কসইলবাৰ দাৰি  কৰাৰ আগত পৰীক্ষা কৰৰ ৰনৰশ্চত কলৰ৷ আপৰুন ৰবৱৰণসমহু আলকৌ 
একনল জলমন্ট ৰিপত পৰীক্ষা কৰৰব পালৰ তাত স্বাক্ষৰ কৰাৰ আগলত৷ 

• আৱাসীসকল  ককৱ  এবালৰ পঞ্জীয়ন কৰৰব  ালগ, ৰ লহতু বহুবাৰ পঞ্জীয়নৰ ি ত নাকচ বহ  ায় ক ৰতয়াক  
কসইলটা কতৃজ পক্ষৰ দ্বাৰা পৰামিজ প্ৰদান কৰা নহয়৷ 

• আধাৰ সৃৰষ্ট্ৰ বালব প্ৰতীক্ষাৰ সময়ৰ পািজকয িাৰকব পালৰ আৱাসীৰ তিযৰ কপলকট কপাৱাৰ ৰপছৰ পৰা 90 
ৰদন প জত৷ 

২.৩ আধাৰ পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰ 

UIDAI এ আদাৰ কসৱাসমুহ আগবিাবক  সমগ্ৰ কদিলত আধাৰ পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰসমুহ িাপন৷ এইলবাৰ কবংকসমহু, 
োকঘৰসমুহ, BSNL ককন্দ্ৰসমুহত, CSC কবাৰত, ৰনবজাৰচত ৰাজয চৰকাৰৰ কা জা য়সমুহত আৰু আছুতীয়া আধাৰ 
পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰসমহুত উপ ব্ধ৷ 
আপুৰন ৰ লকালনা আধাৰ পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰ সাক্ষাত কৰৰ আধাৰ পঞ্জীয়ন কৰৰব পালৰ৷ কেম’গ্ৰাৰিক ৰবৱৰণসমুহ (নাম, 
ঠিকনা, জন্মৰ তাৰৰি, ৰ ংগ, কমাবাই  নম্বৰ, ইলমই ) বা বায়লমৰিকসমুহ (িলটাগ্ৰাি, আঙুৰ ৰ চাপ বা 
মৰণব য়), আপলেট কৰৰবক  আপুৰন আলপানাৰ আধাৰ আৰু ববধ নৰিসমহুৰ বসলত আধাৰ ককন্দ্ৰ সাক্ষাত কৰৰব 
পালৰ৷ 

 

 
স্ক োৰ আধোৰ 

স্ক োৰ স্ক ৌৰৱ 

সাৱধানতালৰ সকল া ৰবৱৰণ ইংৰাজীৰ  গলত আঞ্চৰ ক ভাষালতা পৰীক্ষা কৰক আৰু ৰ লকালনা ভু  
শুদ্ধৰৰণ কৰৰ  ওাঁক অপালৰটলৰ আলপানাৰ বালব আধাৰ পঞ্জীয়ন দাৰি  কৰাৰ আগলত৷ 
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২.৩.১ আলপানাৰ ওচৰৰ আধাৰ পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰৰ সন্ধান কৰক 
আপুৰন ওচৰৰ ৰ লকালনা আধাৰ পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰ ৰবৱৰণ 
পাব পালৰাঃ 

• 1947 ত কিান কৰৰ 
• আধাৰৰ কৱবচাইটৰ পৰা: 

https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx 
• mAadhaar এপৰ পৰা 

 
২.৩.২ পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰসমুহৰ প্ৰকাৰসমুহ 
আধাৰ পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰসমুহ কতওাঁল ালক কৰা কামৰ গঠনৰ উপৰত ৰভৰি কৰৰ বহ ভালৱ দুভাগত ৰবভক্ত 
কৰৰব পাৰৰ৷ কসইলবাৰ হ’ াঃ 

 
২.৩.২.১ পঞ্জীয়ক পৰৰচাৰ ত আধাৰ পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰ এইলবাৰ হ’  আধাৰ পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰ ৰ লবাৰ 
সমগ্ৰ কদিত কবংকসমুহ, োকঘৰসমহু, BSNL ককন্দ্ৰসমহুত, CSC কবাৰত আৰ ুৰনবজাৰচত ৰাজয 
চৰকাৰৰ কা জা য়সমুহত উপ ব্ধ৷ এইলবাৰ সংৰিষ্ট্ পঞ্জীয়ন পঞ্জীয়কসক ৰ দ্বাৰা পৰৰচাৰ ত৷ 

 
২.৩.২.২ UIDAI-ৰ দ্বাৰা পৰৰচাৰ ত আধাৰ কসৱা ককন্দ্ৰ 
আধাৰ কসৱা ককন্দ্ৰসমুহ বা ASKs আছুতীয়া আধাৰ 
ককন্দ্ৰসমুহ ৰ  UIDAI দ্বাৰা পৰৰচাৰ ত  ত আৱাসীসক ৰ 
বালব আধাৰ কসৱাসমুহ এক অতযাধুৰনক পৰৰলবিত প্ৰদান 
কৰা হয়৷ 

 

আধাৰ ককন্দ্ৰ ককন্দ্ৰ সম্পলকজ  
অৰধক তিয পাবক  

কেন কৰক 

আধাৰ ককন্দ্ৰ ৰকদলৰ সন্ধান 
কৰৰব প্ৰৰিক্ষণ সম্বন্ধীয় 

কেন কৰক 

আধাৰ কসৱা ককন্দ্ৰসনুহ সপ্তাহৰ সাতটা ৰদনলত, ককৱ  চৰকাৰী 
বন্ধসমুহ বাদ ৰদ, পূৱা ৯.৩০ ৰ পৰা আলবৰ  ৫.৩০ ব  কিা া 
িালক৷ প্ৰৰতলটা ASK ৰ ২৫০ ৰ পৰা ১০০০ ব  কসৱাৰ অনলুৰাধ 

পৰৰচা না কৰৰব পৰাৰ ক্ষমতা িালক৷ 
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২.৪ অন াইন সাক্ষাত কসৱা 

UIDAI এ আধাৰ পঞ্জীয়ন বা আপলেটৰ বালব সাক্ষাতৰ আৰক্ষণৰ অন াইন সুৰবধাও আগবিাই৷ আপুৰন 
অন াইন সাক্ষাতৰ সুৰবধা আলপানাৰ বা আলপানাৰ পৰৰয়া বগজ বা বনু্ধৰ সাক্ষাতৰ আৰক্ষণৰ বালব 
বযৱহাৰ কৰৰব পালৰ৷ 
২.৪.১ এক অন াইন সাক্ষাতকাৰ ৰকদলৰ আৰক্ষণ কৰৰব পাৰৰব 
এক আধাৰ পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰ (ASK) বা ৰ লকালনা তাৰ কাভুক্ত আধাৰ পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰত অন াইন 
সাক্ষাতকাৰ সংৰক্ষণৰ এক সুৰবধা ত ৰ আধাৰ কসৱাসমহুৰ বালব উপ ব্ধাঃ 

• নতুন আধাৰ পঞ্জীয়ন 
• নাম আপলেট 
• ঠিকনা আপলেট 
• জন্মৰ তাৰৰি আপলেট 
• ৰ ংগ আপলেট 
• বায়লমৰিক (িলটা+আঙুৰ ৰ চাপ+মৰণব য়) আপলেট 
• কমাবাই  নম্বৰ আপলেট 
• ইলমই  আপলেট 

আপুৰন আধাৰ পঞ্জীয়ন/ আপলেট আলবদন পত্ৰ অন াইন পূৰ কৰৰব  াৰগব, ককন্দ্ৰলটা আৰক্ষণ কৰৰ 
সময় আৰ ু ৰনবজাৰচত আধাৰ ককন্দ্ৰত সাক্ষাত কৰৰব  াৰগব৷ একনল জলমন্ট ৰিপিনত িকা আলপানাৰ 
সাক্ষাতকাৰৰ ID আৰু QR ককাড আলপানাৰ পঞ্জীয়ন/ আপলড  আলবদনত িালক৷ সময় ৰাৰহ কৰৰবক  
আপৰুন ককন্দ্ৰক  ৰপ্ৰন্ট কৰা প্ৰৰতৰ ৰপ এিন ব  যাব পালৰ৷ ASKত ৰপ্ৰন্টৰ সুৰবধাও উপ ব্ধ িালক৷ 

 
 

২.৪.২ আধাৰ কসৱাসমহুৰ বালব সাক্ষাতকাৰ 

আপুৰন UIDAI কৱবচাইট বা mAadhaar এপৰ পৰা সাক্ষাতকাৰ আৰক্ষণ কৰৰব পালৰ৷  ৰদ আপুৰন 
আধাৰ আপলেটৰ বালব সাক্ষাতকাৰ আৰক্ষণ কলৰ, কতলত আধাৰ নম্বৰ আৰ ুকমাবাই  নম্বৰ ৰনৰপবদ্ধ 
কৰালটা প্ৰলয়াজন৷ এই সুৰবধালটা ককৱ  আধাৰৰ বসলত পঞ্জীয়নভুক্ত নম্বৰৰ  গত সীমাবদ্ধ নহয়৷ 
অন াইন সাক্ষাতকাৰ আৰক্ষণৰ প্ৰৰিয়ালটা ত ত ৰদয়া ধৰণৰাঃ 

• এই কপজলটা কিা ক https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx 
• ককন্দ্ৰৰ নামলটা বাচৰন কৰক আৰ ু‘Proceed to Book Appointment’ ত ৰিক কৰক৷ 
• আপুৰন  াভ কৰৰব ৰবচৰা কসৱালটা বাচৰন কৰক- নতুন 

আধাৰ বা আধাৰ আপলেট 

• আলপানাৰ কমাবাই নম্বৰলটা পৰূ কৰক আৰ ুককপচা ভৰাই 
ৰদয়ক 

• আপুৰন পৰূ কৰা কমাবাই  নম্বৰলটাত  াভ কৰা OTP কটা 
ভৰাই ৰদয়ক 

• আলপানাৰ কমাবাই  নম্বৰৰ সি  প্ৰমাণীকৰণৰ ৰপছত, 
প্ৰলয়াজনীয় ৰবৱৰণ বসলত পূৰ কৰৰব গীয়া এিন আলবদন 
প্ৰদৰিজত হ’ব৷ প্ৰলয়াজনীয় ৰবৱৰণসমুহ পূৰ কৰক আৰু 
আলবদনিন দাৰি  কৰক৷ 

• আপুৰন সাক্ষাতকাৰৰ ৰবৱৰণসমুহ (তাৰৰি আৰ ুসময়) পৰৰচা না কৰৰব পালৰ ‘Manage 
Appointment’ কটবলটা পৰৰদিজন কৰৰ৷ 

 

সাক্ষাতকাৰ আৰক্ষণ কৰাৰ বালব 
কেন কৰক 

প্ৰদশক্ষণ েম্পেৃীয় িশৃনৰ ৈোপৈ 
কেন কৰক 

আলপানাৰ ৰনজৰ বালব বা আলপানাৰ পৰৰয়া বগজ/ বনু্ধৰ বালব ৰবনামূ ীয়া অন াইন সাক্ষাতকাৰ আৰক্ষণ 
কৰক আৰু সময় ৰাৰহ কৰক 
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২.৫ আধাৰ সৃৰষ্ট্ৰ ৰিৰত 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

২.৫.১ আধাৰ পঞ্জীয়নৰ ৰিৰত পৰীক্ষা 
আপুৰন  ৰদ পঞ্জীয়নৰ সময়ত কমাবাই  নম্বৰ/ ইলমই  ID 
প্ৰদান কৰৰৰছ , আপুৰন আধাৰ সৃৰষ্ট্ সম্পলকজ SMS/ ইলমই  
জাননী  াভ কৰৰব৷ আপুৰন তালৰাপৰৰ আলপানাৰ আধাৰ সৃৰষ্ট্ 
বহলছ কন নাই পৰীক্ষা কৰৰব পাৰৰব UIDAI কৱবচাইট বা 
কহল্প াইন নম্বৰ ১৯৭৪ ত কিান কৰৰ৷ 

 
আলপানাৰ আধাৰ সৃৰষ্ট্ৰ ৰিৰত পৰীক্ষা কৰৰবক , আলপানাক 
আলপানাৰ EID (Enrolment ID) ৰ প্ৰলয়াজন হ’ব. আলপানাৰ 
পঞ্জীয়ন একনল জলমন্ট ৰিপৰ বাওঁহাতৰ উপৰত ১৪ অংকীয় 
পঞ্জীয়ন নম্বৰ আৰু ১৪ অংকীয় সময় কমাহত পঞ্জীয়নৰ 
তাৰৰি আৰু সময় (dd/mm/yyyy hh:mm:ss) িালক৷ 

 
২.৫.২ যৰদ EID কহৰুৱাই ৰক কৰৰব? 

পঞ্জীয়ন ID একনল জলমন্ট ৰিপত উলেি িালক ৰযিন আপৰুন 
পঞ্জীয়নৰ ৰপছত  াভ কলৰ৷ অনুগ্ৰহ কৰৰ এই ৰিপিন 
সাৱধালন ৰাৰিব৷ আলপানাৰ কৰকেজ ৰ বালব এই ৰিপিনৰ এিন 
পৰৰিাৰ িলটা তুৰ  ৰাৰিবক  আলপানাক পৰামিজ ৰদয়া হয় ৷ 
ককালনা কাৰলণ  ৰদ আপুৰন ৰিপিন ভু  ঠাইত ৰালি, আপৰুন 
আলপানাৰ EID  াভ কৰৰব পালৰ এই দইু পদ্ধৰতলৰেঃ 

• অন াইন কযালগ uidai.gov.in (ইয়াৰ বালব পঞ্জীয়নভুক্ত 
কমাবাই  নম্বৰ বাধযতামূ ক) ৰ পৰা 

• আধাৰ কহল্প াইন ১৯৪৭ৰ পৰা ক ানলযালগ 

EID দৈষপয় প্ৰদশক্ষণ েম্পেীৃয় িশৃনৰ 
ৈোপৈ 

কেন কৰক 

সেৰুৱো  EID/ UID দেিপৰ উভতোই  োৈ 
জোদনৈলল প্ৰদশক্ষণ েম্পেৃীয় িশৃনৰ ৈোপৈ 

কেন কৰক 

আপ োনোৰ EID ৈো UID উভতোই 
 োৈলল (আধোৰ নম্বৰ) 

কেন কৰক 
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  অধযায় ৩: আধাৰ আপলড   
 

আপুৰন কদি জৰুৰ িকা আধাৰ পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰৰ পৰা আলপানাৰ আধাৰৰ ৰ লকালনা কেম’গ্ৰাৰিক ৰবৱৰণসমুহ (নাম, 
ঠিকনা, জন্মৰ তাৰৰি, ৰ ংগ, কমাবাই  নম্বৰ, ইলমই ), বা বায়লমৰিক ৰবৱৰণসমহু (িলটাগ্ৰাি, আঙুৰ ৰ চাপ, 
মৰণব য়) আপলেট কৰৰব পালৰ৷  
 
আধাৰ পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰত এলক সময়লত আপুৰন এটাতকক অৰধক ৰবকল্পত আপলেট  াভ কৰৰব পালৰ৷ এটা ৰবকল্প (ক লন 
ঠিকনা) পূৰণৰ মাচু  আৰ ুবহুলতা ৰবকল্প (ক লন ঠিকনা, কমাবাই  নম্বৰ, ইলমই  ঠিকনা ইতযাৰদ) পূৰণৰ মাচু  
এলক হয়৷ কসলয়লহ ৰ লবাৰ আপলেট কৰৰব গীয়া িালক কসই সকল া ৰবৱৰণৰ আপলেট এলক লগ কৰালটা আলপানাৰ 
বালব সুৰবধাজনক আৰ ুবযয় ি প্ৰসূৰ হয়৷ কসলয়লহ, আধাৰ পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰ সাক্ষাত কৰৰবক  ক াৱাৰ আগলত, আপৰুন 
অনয ককালনা প্ৰলয়াজনীয় আপলেটৰ বালব আলপানাৰ আধাৰৰ ৰবৱৰণ পৰীক্ষা কৰৰব  ালগ৷ 

 

৩.১ আপলড  কৰৰবক  প্ৰলয়াজনীয় নৰিসমুহ 

আপলেটৰ সতযাসতয ৰনৰূপণৰ বালব আপুৰন এক ববধ সমৰিজত নৰি জমা কৰৰব  াৰগব আলপানাৰ 
আধাৰত ৰনম্ন উলেৰিত ৰবৱৰণসমহু আপলেট কৰাৰ বালবাঃ 

• নাম 
• ঠিকনা 
• জন্মৰ তাৰৰি 

 

আপুৰন ক ৰতয়া আলপানাৰ আধাৰ আপলেট কলৰ, ককৱ  আলপানাৰ ৰবৱৰণসমহু আপলেট হয়, আধাৰ নম্বৰলটা এলক িালক৷ 
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নৰিিন আলবদনকাৰীৰ নামত িাৰকব  াৰগব৷ গ্ৰহণল াগয নৰিসমুহৰ তৰ কাৰ আধাৰৰ কৱবচাইট আৰ ু
mAadhaar এপত উপ ব্ধ৷ (অধযায় ১৩.১, পৰৰৰিষ্ট্-I চাওাঁক) 

 
ত ত উলেি কৰা ৰবৱৰণসমহু আপলেট কৰাৰ বালব ককালনা নৰিৰ প্ৰলয়াজন নাইাঃ 

• ৰ ংগ 
• কমাবাই  নম্বৰ 
• ইলমই  ID 
• িলটাগ্ৰাি 
• আঙুৰ ৰ চাপ আৰ ুমৰণব য়ৰ কেনসমুহ 
• িানীয় ভাষা 

 
 

৩.২ অন াইন কডম’গ্ৰাৰ ক আপলড ৰ সুৰবধা 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UIDAI এ স্ব-কসৱা আৰ ুআপলেট পলটজ  (SSUP)- https://ssup.uidai.gov.in/ssup/ ৰ জৰিয়লত 
অন াইন ঠিকনা আপলেট কৰাৰ সুৰবধাও আগবিাই৷ SSUP ত  ’গইন কৰৰবক  OTP কটা কপাৱাৰ 
বালব আলপানাক আলপানাৰ পঞ্জীয়নভুক্ত কমাবাই  নম্বৰলটাৰ প্ৰলয়াজন.  ৰদ পঞ্জীয়নভুক্ত কমাবাই  নম্বৰলটা 
নাই, কতৰতয়া আপুৰন আলপানাৰ আধাৰ আৰ ুসমৰিজত নৰিৰ বসলত আধাৰ পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰ সাক্ষাত কৰৰব 
পালৰ এক আপলেট অনুলৰাধ জনাবক ৷ 

 
৩.২.১ নৰিৰ বসলত অন াইনত কডম’গ্ৰাৰ ক ৰবৱৰণ আপলড  কৰা 

আপুৰন আলপানাৰ আধাৰত কেম’গ্ৰাৰিক (নাম (সামানয আপলেট), ঠিকনা, জন্মৰ তাৰৰি, ৰ ংগ, 
আঞ্চৰ ক ভাষা) ৰবৱৰণ আপলেটৰ বালব অনুলৰাধ জনাব পালৰ আলপানাৰ (আলবদনকাৰী) নামত িকা 
এক ববধ নৰি প্ৰমাণৰ বসলত (অধযায় ১৩.১, পৰৰৰিষ্ট্- I ৰ তাৰ কা চাওাঁক)৷ অন াইন আপলেটৰ 
প্ৰৰিয়াসমুহ ত ত উলেি কৰা ধৰণৰাঃ 

 
 

আধোৰ স্কে ’গ্ৰোফিক ফিৱৰণস ুহ 

আপপোনোৰ ঘৰৰ পৰো সুফিধোজনকভোপৱ 

অনলোইন আপপেট কৰক 

স্কটোকো: আধোৰত স্কেইতোৰ/ োকৰ/স্বো ীৰ নো  ঠিকনো স্কেত্ৰৰ এটো অংশ৷ আধোৰ ধোৰপক এইপটো ফিপকোপনো স য়পত আপপেট কফৰি পোপৰ৷ ফিৱৰণস ুহৰ িোপি অধযোয় ৩.৪ ৰ প্ৰসং লল 

িোওঁক৷ 
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1. SSUP- https://ssup.uidai.gov.in/ssup/ সাক্ষাত কৰক 
2. আলপানাৰ আধাৰ নম্বৰৰ বসলত  ’গইন কৰক 
3. আলপানাৰ কমাবাই ত  াভ কৰা OTP ভৰাওাঁক৷ 
4. কেম’গ্ৰাৰিক ৰবৱৰণসমুহ পৰূ কৰক 
5. UIDAI ক আলপানাৰ আধাৰত আলপানাৰ আঞ্চৰ ক ভাষাত 

ৰ পযতৰ কৰৰবক  ৰদয়ক বা ৰনলজ আঞ্চৰ ক ভাষাত শুধৰৰণ 
কৰৰ  ওাঁক স্ব-অনুবাৰদত পাঠৰ পৰা 

6. আপুৰন এবাৰ সকল া ৰবৱৰণ আৰ ুবানানৰ বসলত সন্তুষ্ট্ হ’ক , 
জমা কৰক 

7. আলপানাৰ অনুলৰাধৰ বসলত সমৰিজত নৰি (pdf, png, বা 
jpeg প্ৰকাৰত) ৰ এক স্পষ্ট্ প্ৰৰতৰ ৰপ আপল ে কৰক৷  ৰদ 
নৰিিনৰ একাৰধক পৃষ্ঠা আলছ, সকল া সম্পৰকজ ত পৃষ্ঠা কেন 
কৰক আৰ ুআপল াে কৰাৰ আগলত এটা pdf িাই  ৰহচালপ 
সংৰক্ষণ কৰৰ  ওাঁক৷ 

8. মূ  নৰিসমুহ আপল ােৰ বালব কেন কৰৰবক  পৰামিজ ৰদয়া 
হয়৷  ৰদ মূ  নৰিসমুহ উপ ব্ধ নািালক, আৱাসীসকল  নটাৰৰ 
পাবৰ ক বা ৰাজপৰত্ৰত ৰবষয়াৰ দ্বাৰা উপ ুক্তভালৱ প্ৰতযাৰয়ত/ 
প্ৰমাৰণত প্ৰৰতৰ ৰপত নৰি আপল াে কৰৰব পালৰ৷ 

9. ৰবৱৰণসমুহ, বানানলবাৰ আৰ ুসমৰিজত নৰি আলকৌ এবাৰ পৰীক্ষা কৰক, আৰ ুEdit ৰবকল্পলটা  ৰদ 
ককালনা শুদ্ধৰৰণৰ প্ৰলয়াজন হয়৷ 

10. Make Payment বটুামলটাত ৰিক কৰক আৰ ুটকা আদায় ৰদবক  আগবািক৷ 
11. SSUP ৰ বালব প্ৰৰত অনুলবাধত ৫০ টকা, তালৰাপৰৰ এটা কক্ষত্ৰৰ বালব অনুলৰাধ জনাই আলকৌ 

অনয কক্ষত্ৰক  অনুলৰাধ কৰালট এক অনুলৰাধ বুৰ  ধৰা হয়  াৰ বালব ৫০ টকা আদায় ক াৱা 
হয়৷ 

12. আৱাসীসকল  এক আপলেটৰ অনুলৰাধ প্ৰতযাহাৰ কৰৰব পালৰ BPO প্ৰৰিয়াৰ (প্ৰতযাহাৰ কৰৰল  
বা আদায় ৰদয়া টকালটা সি ভালৱ প্ৰদান নহ’ক  আৱাসীক উভটাই ৰদয়া হয়) আলগলয়৷ 

13.  ৰদ আলপানাক পূবজবতী অনুলৰাধ ৰবি  হয় (টকা আদায় অসি  কহাৱা বালব), আপুৰন 
অনুলৰাধলটা প্ৰতযাহাৰ কৰৰব পালৰ SSUP পলটজ  ত  গইন কৰৰ৷ 

 

৩.২.২ SSUP ৰ মাধযলমলৰ উপিাপন কৰা আপলড ৰ অনলুৰাধল া প্ৰতযািযান বজজ নৰ 
কচকপলয়ন্ট 
• অন াইন SSUP আলবদন প্ৰপত্ৰত অনুগ্ৰহ কৰৰ ববধ তিয পূৰণ কৰৰব; আপলেটৰ অনুলৰাধত ৰনৰশ্চত 

কৰৰব  ালত পৰূ কৰা তিযসমুহ আপল াে কৰা নৰিসমুহৰ বসলত ৰমৰ  িালক৷ 
• অনুগ্ৰহ কৰৰ ৰনৰশ্চত কৰৰব ক  আপল াে কৰা নৰিত আৱাসীৰ নাম িালক  াৰ বালব অনুলৰাধলটা 

কৰা বহলছ৷ 
• অনুগ্ৰহ কৰৰ শুদ্ধ নৰিৰ নাম বাচৰন কৰৰব; ৰ লটা আপল াে কৰা বহলছ আৰু ৰনৰশ্চত কৰৰব ক  

এইলটা নৰিৰ প্ৰমাণৰ বসলত ৰমল ৷ 
• অনুগ্ৰহ কৰৰ ববধ প্ৰমাণৰ নৰি ৰহচালপ আপল াে কৰাৰ সময়ত মূ  নৰিসমুহৰ উচ্চ ৰৰজৰ উচনৰ 

ইলমজসমুহ বযৱহাৰ কৰৰব৷ 
• নৰিত উলেি কৰা বয়স আৰু আধাৰৰ িলটাৰ সাদৃিয িাৰকব  াৰগব৷ 
• আৱাসীৰ ৰ ংগ আৰু আধাৰৰ িলটা সংগৰতপণূজ (ৰম ) হ’ব  াৰগব৷ 
• অসমূ্পণজ ৰবৱৰণৰ বসলত অনুলৰাধ দাৰি  নকৰৰব৷ 

অনলোইন সডম’গ্ৰোদিে আ পডট 
প্ৰদশক্ষণ েম্পেৃীয় িশৃনৰ ৈোপৈ 

কেন কৰক 

ববধ নৰিসমহু সম্পলকজ  জাৰনবক  
কেন কৰক 

কটাকাাঃ নাম, জন্মৰ তাৰৰি আৰু ৰ ংগৰ আপলেট কৰা সীমা ত ত উলেি কৰাৰ দলৰ- 
ক) জন্মৰ তাৰৰি শুধৰৰণ- ১ বাৰ ৷ ি) নাম শুধৰৰণ- ২ বাৰ ৷ গ) ৰ ংগ- ১ বাৰ৷ 



Unique Identification Authority of India 

Government of India 

Aadhaar Handbook for Residents 2020-Ver.1.1 19 

 

 

৩.৩ ৰিশু বালব বাধযতামূ ক বায়লমৰিক আপলড  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ৰিশুৰ বায়লমৰিক ৰবৱৰণ কতওাঁল াকৰ আধাৰত আপল াে কৰালটা 
প্ৰলয়াজন ক ৰতয়া ৰিশুলটাৰ বসয় ৫ বছৰ সমূ্পণজ হয়, আৰ ুআলকৌ 
এবাৰ ১৫ বছৰত উপনীত হ’ক ৷ ৰিশুৰ আঙুৰ লবাৰৰ চাপ, 
মৰণব য়ৰ কেন আৰ ুিলটাগ্ৰািসমুহ ধৰৰ ৰিা হয় আৰ ুকতওাঁল াকৰ 
আধাৰত আপলেট কৰা হয়৷ এইলটাই ক ৰতয়াই প্ৰলয়াজন হয় ৰিশুলটাক 
কতওাঁৰ আধাৰিন পৰৰচায়ক ৰহচালপ বযৱহাৰ কৰাত সহায় কলৰ৷ 
ৰিশুজনক প্ৰদান কৰা আধাৰ নম্বৰলটা এলক িালক৷ ৰিশুৰ বালব এই 
বাধযতামূ ক বায়লমৰিক আপলেটলটা ৰবনামূ ীয়া হয়৷ 

 
৩.৪ আধাৰৰ ঠিকনাত ‘ককয়াৰ অ ’ িান আপলড  

আধাৰত ‘Care of’ ৰবৱৰণসমুহ ঠিকনা কক্ষত্ৰৰ এক অংি হয়৷ এইলবাৰ আগলত W/o, D/o, S/o বা 
C/o ৰহচালপ উলেি কৰা আৰছ ৷ এইলবাৰ এৰতয়া C/o ৰহচালপ ৰনধজাৰণ কৰৰ ৰদয়া বহলছ৷  ৰদ আপুৰন 
আলপানাৰ আধাৰ আপলেট কৰৰলছ বা কিহতীয়া আধাৰ োউনল াে কৰৰলছ, তাত সম্পকজ ৰ ৰবৱৰণ C/o 
ৰহচালপ কদিওুৱা িাৰকব৷ 

 ৰদ আপুৰন এইলটা আপলেট কৰৰব ৰবচালৰ, আপুৰন এটা ঠিকনা আপলেটৰ অনুলৰাধ কৰৰব পালৰ 
(আধাৰ পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰ বা অন াইনৰ SSUP ৰ জৰিয়লত- অধযায় ৩.২.১ ৰ প্ৰসংগত)৷ নৰিিন 
আলপানাৰ নামত িাৰকব  ালগ আৰ ুতাত C/o কক্ষত্ৰত আপলেট কৰৰব ৰবচৰা বযৰক্তগৰাকীৰ নাম 
িকালটা প্ৰলয়াজনীয় নহয়৷ এইলটা বাধযতামূ ক কক্ষত্ৰ নহয়৷ আপুৰন আলপানাৰ ঠিকনাৰ C/o কক্ষত্ৰলতা 
িা ীও ৰাৰিব পালৰ৷ 

 

 

  
  

C/o কক্ষত্ৰলটা বাধযতামূ ক কক্ষত্ৰ নহয়৷ আপুৰন আলপানাৰ ঠিকনাৰ C/o কক্ষত্ৰলতা িা ীও ৰাৰিব পালৰ৷ 
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৩.৫ আপলড সমুহৰ সংিযা সীৰমত কৰা 

ৰনম্ন ৰ ৰিতলবাৰ মন কৰক 
 
 

 

   
UIDAI ৰ আপলেট নীৰত অনুসৰৰ, কতওাঁল াকৰ আধাৰত কেম’গ্ৰাৰিক তিয আপলেট কৰাৰ ৰনম্ন উলেৰিত 
সীমা ৰনধজাৰণ কৰৰ ৰদয়া বহলছাঃ 

● নাম – দুবাৰ আপলেট কৰৰব পাৰৰ ● ৰ ংগ – এবাৰ ● জন্মৰ তাৰৰি  – এবাৰ 
অনুমৰতল াগয সীমাৰ ৰভতৰত উপৰত উলেি কৰাৰ আপলেটসমুহৰ প্ৰৰিয়ালটা অধযায় ৩.১ ত উলেি 
কৰাৰ দলৰ এলকই৷ আলপানাৰ আধাৰৰ অনয ৰ লকালনা তিয ক ৰতয়া ৰ ধৰলণ ৰবচৰা হয় আপলেট কৰৰব 
পাৰৰ৷ 
আলপানাৰ আধাৰৰ অনয ৰ লকালনা তিয ক ৰতয়াই ৰ ধৰলণ প্ৰলয়াজন হয় হয় আপল ট কৰৰব পালৰ৷ 
ৰ লকালনা কেম’গ্ৰাৰিক তিয- ঠিকনা, ইলমই  ID, কমাবাই  নম্বৰ; বা বায়লমৰিকসমুহ-  ল াগ্ৰা , 
আঙুৰ ৰ চাপ, মৰণব য়ৰ কেনসমুহ আপলড  কৰাৰ ককালনা সীমা সংিযা নািালক৷ 

৩.৬ আধাৰ আপলড ৰ বালব বযৰতিমী প্ৰৰিয়া 
 ৰদ ককালনা কাৰণত, আলপানাৰ আধাৰত আপুৰন উপৰৰ ৰতৰনটা কক্ষত্ৰ (নাম, ৰ ংগ আৰু জন্মৰ 
তাৰৰি) আলকৌ (অনুলমাৰদত সীমাৰ উপৰত) আপলেট কৰৰব  গা হয়, আলপানাৰ প্ৰলয়াজন হ’বাঃ 
1. ৰ লকালনা আধাৰ পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰ সাক্ষাত কৰা (নাম আৰ ুজন্মৰ তাৰৰি আপলেটৰ বালব ববধ 

সমৰিজত নৰি) 
2. আপলেটৰ এক অনুলৰাধ কৰক 
3. কিহতীয়া URN (Update Request Number) কটা আধাৰ কহল্প কচন্টাৰ ব  কপ্ৰৰণ কৰক ১৯৪৭ 

ত কিান কৰৰ বা ইলমই ৰ জৰিয়লত help@uidai.gov.in ত আৰ ুঅনুলৰাধ জনাওাঁক এক ‘বযৰতিম 
আপলেট’ৰ বালব৷ 

এই ককচলটা কতৰতয়া UIDAIৰ আঞ্চৰ ক কা জা য়ক  হস্তাতৰ কৰা হয় ৰ লয় আলপানাৰ অঞ্চ  কচাৱাৰচতাৰ 
দ্বায়ীত্বত িালক৷ আলপানাৰ আপলেটৰ অনুলৰাধ এবাৰ পৰীক্ষণ কহাৱাৰ ৰপছত প্ৰৰিয়া কৰা হ’ব আৰ ু
আলপানাক ি াি লটা জলনাৱা হ’ব৷ 

৩.৭ আধাৰ ৰনৰিয় কহাৱাৰ কক্ষত্ৰত আপলড  
আলপানাৰ আধাৰ তিয ৰনয়ৰমত সময়ৰ বযৱধানত মানদণ্ড পৰীক্ষা কৰা হয়৷ UIDAI ৰ দ্বাৰা এলনধৰণৰ 
মানদণ্ড পৰীক্ষাসমুহত,  ৰদ ককালনা আৱাসীৰ সমৰিজত নৰিসমুহত বা গ্ৰহণ কৰা বায়লমৰিক তিয ককালনা 
কিৰ লমৰ  ধৰা পলৰ, কতওাঁৰ আধাৰ সামৰয়কভালৱ ৰনৰিয় কৰৰ ৰদয়া হয় আৰু আধাৰ ধাৰকক এই 
ৰবষলয়  লিাৰচতভালৱ জলনাৱা হয়৷  ৰদ আলপানাৰ আধাৰ ৰন ৰম্বত কৰা হয়, আপুৰন আধাৰ OTP/ 
বায়লমৰিক প্ৰমাণীকৰণৰ ককালনা ধৰণৰ কসৱা  াভ কৰৰব কনাৱাৰৰব৷ 
কতলন কক্ষত্ৰত, আধাৰৰ ধাৰলক ত ত উলেি কৰা ঢাপসমহু অনুসৰণ কৰৰব  াৰগবাঃ 

1. UIDAI ৰ পৰা কপ্ৰৰণ কৰা ইলমই / SMS/ ৰচঠি মন কৰক বা ১৯৪৭ ত কিান কৰক পৰৱতী 
কৰণীয়ৰ বালব৷ 

2.  ৰদ বায়লমৰিক সম্পকীয় কাৰণত ৰনৰিয় বহলছ, ৰ লকালনা আধাৰ পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰ সাক্ষাত কৰক 
আৰ ুআলপানাৰ বায়লমৰিকসমুহ আপলেট কৰক৷ 
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3.  ৰদ নৰি সম্পকীয় কাৰণত ৰনৰিয় বহলছ, আধাৰ আঞ্চৰ ক কা জা য় ক াগাল াগ/ সাক্ষাত কৰক 
 াৱতীয় দায়বদ্ধতাৰ বালব৷ 

৩.৮ আধাৰৰ আপলড ৰ ৰিৰত পৰীক্ষা 
আপুৰন আপলেট একনল জলমন্ট ৰিপত উলেি িকা ৮ অংকীয় Update 
Request Number (URN) বযৱহাৰ কৰৰব পালৰ আলপানাৰ আধাৰ 
আপলেট অনুলৰাধৰ ৰিৰত জাৰনবক াঃ 

• আধাৰ কহল্প াইনত কিান কৰৰ – 1947 
• help@uidai.gov.in ব  কমই  কপ্ৰৰণ কৰৰ 
• uidai.gov.in সাক্ষাত কৰৰ 
• mAadhaar এপৰ জৰিয়লত 

SSUP ৰ জৰিয়লত অন াইন ঠিকনা আপলেটৰ এক সি  অনুলৰাধৰ 
ৰপছত, আপুৰন এক URN (Update Request Number)  াভ 
কৰৰব৷ এইলটা ৰিণত কদিুৱাই িাৰকব আৰ ু SMS ৰ জৰিয়লত 
পঞ্জীয়নভুক্ত কমাবাই  নম্বৰলটা  াভ কৰৰব৷ আলপানাৰ আধাৰ 
আপলেটৰ ৰিৰত জাৰনবক  এই URN আৰ ুআলপানাৰ আধাৰ নম্বৰ 
বযৱহাৰ কৰৰ কিক কৰৰব পালৰাঃ 
https://ssup.uidai.gov.in/checkSSUPStatus/checkupdatestatus 
ৰ পৰা৷ 

৩.৯ আধাৰ পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰত আধাৰ আপলড ৰ বালব মনত ৰাৰিব গীয়া কিাসমুহ 
1. ৰ লকালনা আধাৰ ধাৰলক আধাৰ আপলেটৰ বালব অনুলৰাধ কৰৰব পালৰ 
2. আধাৰ আপলেটৰ অনুলৰাধৰ বালব আধাৰ ধাৰকৰ প্ৰমাণীকৰণৰ প্ৰলয়াজন হয়৷ এই প্ৰমাণীকৰণ 

কৰা হয় আধাৰ পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰত বায়লমৰিক প্ৰমাণীকৰলণলৰ বা OTP প্ৰমাণীকৰণৰ দ্বাৰা অন াইন 
ঠিকনা আপলেট কৰাৰ বালব৷ ৫ বছৰ ত ৰ ৰিশুৰ বালব এই প্ৰমাণীকৰণ ৰপতৃ-মাতৃ/ আৰভভাৱকৰ 
দ্বাৰা কৰা হয়  াৰ আধাৰ পঞ্জীয়নৰ সময়ত ৰিশুৰ আধাৰৰ বসলত সং ুক্ত বহ িালক৷ 

3.  ৰদ ৰিশুৰ বয়স ১৮ বছৰৰ ত ত হয় আধাৰ আপলেটৰ বালব ৰপতৃ-মাতৃ/ আৰভভাৱকৰ সন্মৰত 
সংগ্ৰহ কৰা হয়৷ 

4.  ৰদ আপুৰন আলপানাৰ আপলেট ৰিপ কহৰুৱাই বা আলপানাৰ তাত Update Request Number 
নািালক, অধযায় ২.৫.১ ত ৰবৱৰণ ৰদয়াৰ দলৰ EID পাবক  প্ৰৰিয়ালটা অনুসৰণ কৰক৷ 

5.  ৰদ আলপানাৰ আপলেটৰ অনুলৰাধ প্ৰতযািযান কৰা হয়, আপুৰন ১৯৪৭ ত কিান কৰৰব পালৰ আৰ ু
প্ৰতযািযান কৰাৰ কাৰণ জাৰনব পালৰ আৰ ুঅনয এটা অনুলৰাধ কৰাৰ আগলত সংলিাধনমূ ক বযবিা 
গ্ৰহণ কৰৰব পালৰ৷ 

6.  ৰদ আলপানাৰ আধাৰ ‘Invalid’ কদিৱুাই, ১৯৪৭ ত কিান কৰক পৰবতী পিৰনলদজিনাৰ কপাৱা 
বালব৷ 

7.  ৰদ আলপানাৰ আধাৰ পত্ৰত ককৱ  ‘জন্মৰ বছৰ’ ৰপ্ৰণ্ট বহলছ, আপলেট নকৰৰব৷ সমূ্পণজ জন্মৰ 
তাৰৰি কদিুৱা আধআৰ পাবক  মাত্ৰ আলপানাৰ কিহতীয়া আধাৰ োউনল াে কৰক বা পুনৰাই 
ৰপ্ৰণ্ট কৰাৰ ৰনলদজিনা ৰদয়ক uidai.gov.in ৰ পৰা৷ 

৩.১০ আধাৰ আপলড ৰ বালব মনত ৰাৰিব গীয়া কিাসমুহ 
এগৰাকী আৱাসী ৰ  আধাৰ ধাৰলকা হয়লতা, ওঠৰ বছৰ বয়স কহাৱাৰ ৰপছত, ওঠৰ বছৰ বয়স কহাৱাৰ 
তাৰৰিৰ পৰা ছয় মাহৰ ৰভতৰত UIDAI ৰ আঞ্চৰ ক কা জা য়ত কতওাঁৰ আধাৰ নম্বৰ বাৰত ৰ বালব 
আলবদন জনাব পালৰ৷ 
আৱাসী গৰাকীলয় আঞ্চৰ ক কা জা য় সাক্ষাত কৰাৰ প্ৰলয়াজন হ’ব ৰনৰদজষ্ট্ তাৰৰি আৰ ুসময়ত কতওাঁ 
পৰৰচয় প্ৰৰতষ্ঠাৰ কাৰলণ আধাৰ প্ৰমাণীকৰণৰ বালব বা অনয উপালয়  ালত, আঞ্চৰ ক কা জা লয় প্ৰৰিয়ালটা 
আৰম্ভ কৰৰব পালৰ আধাৰ নম্বৰলটা বাৰত ৰ বালব, ৰ লটা ৰতৰনমাহৰ সময়ৰ ৰভতৰত বাৰত বহ  াব৷ 

আলপানাৰ আপলেট অনুলৰাধৰ 
ৰিৰত জাৰনবক  
কেন কৰক 

আলপানাৰ অন াইন ঠিকনা 
আপলেটৰ অনুলৰাধৰ ৰিৰত জাৰনবক  

কেন কৰক 
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আপুৰন আধাৰৰ বালব পঞ্জীয়ন কৰৰব পালৰ বা আলপানাৰ আধাৰত কেম’গ্ৰাৰিক তিয আপলেট কৰৰব পালৰ সতযাসতয 
ৰনৰূপণৰ বালব এক ববধ সমৰিজত নৰি প্ৰদালনলৰ৷ পৰৰচয় পত্ৰ (POI)/ বাৰসন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ(POA)/ জন্মৰ প্ৰমাণ 
পত্ৰ (DOB)/ সম্পকজ ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ (POR) ৰ তাৰ কা আমাৰ কৱবচাইট uidai.gov.in, mAadhaar এপত উপ ব্ধ 
আৰ ুপৰৰৰিষ্ট্- I (অধযায় ১৩.১) কতা উপ ব্ধ৷ 

 
এক ববধ সমৰিজত নৰি বাধযতামূ ক ত ত ৰদয়া প্ৰৰিয়ালবাৰৰ বালবাঃ 

• আধাৰ পঞ্জীয়নৰ 
• নাম আপলেট 
• ঠিকান আপলেট 
• জন্মৰ তাৰৰি আপলেট 

 
আপুৰন কপানপতীয়াকক আধাৰ পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰ সাক্ষাত কৰৰব পালৰ আলপানাৰ আধাৰৰ 
বসলত আলপানাৰ আধাৰত ৰ লকালনা অনয কেম’গ্ৰাৰিক বা বায়লমৰিক ৰবৱৰণৰ 
আপলেটৰ বালব৷ তালৰাপৰৰ মন কৰৰব ক , প্ৰৱাসীসক ৰ পঞ্জীয়নৰ বালব, ভাৰতীয় 
পাচপটজ  এক বাধযতামূ ক POI৷ প্ৰৱাসীজলন POA ৰহচালপ অনয ৰ লকালনা নৰি 
ৰদবক  বাচৰন কৰৰব পালৰ (ববধ নৰিৰ তাৰ কা অনুসৰৰ)৷ 

অধযায় ৪: আধাৰ পঞ্জীয়ন/ আপলড ৰ বালব ববধ 
নৰিসমুহৰ তাৰ কা 

ববধ নৰিসমহুৰ তাৰ কাসমহু 
সম্পলকজ  জাৰনবক  
কেন কৰক 
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আধাৰ পঞ্জীয়ন/ আপলেটৰ বালব 
অনুলমাৰদত আৰহজ ৰ প্ৰমাণপত্ৰ 

কচাৱাৰ বালব 
কেন কৰক 

 

 

 

৪.১ পৰৰচয় পত্ৰ (POI) 

আধাৰ পঞ্জীয়নৰ বালব বা নাম আপলেট কৰৰবক , আপুৰন ববধ নৰিসমুহৰৰ তাৰ কাৰ মলমজ অততাঃ 
িলটাগ্ৰািৰ সং গ্ন এিন POI নৰি প্ৰদান কৰৰব  াৰগব৷ 

 

৪.২ বাৰসন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ (POA) 

আধাৰ পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰত বা SSUP ৰ জৰিয়লত অন াইন ঠিকনা আপলেট কৰৰবক , আপুৰন আলপানাৰ 
নামত এিন POA নৰি প্ৰদান কৰৰব  াৰগব৷ আপুৰন আনৰক ঠিকনা ববধকৰণ প্ৰত্ৰ কসৱাও বযৱহাৰ 
কৰৰব পালৰ (অধযায় ৩.২.২ ৰ প্ৰসংগ) 

 

৪.৩ জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ (DOB) 

আলপানাৰ আধাৰত জন্মৰ তাৰৰি আপলেট কৰাৰ বালব, আপুৰন UIDAI ৰ দ্বাৰা গ্ৰহণল াগয ববধ 
নৰিসমুহৰৰ তাৰ কাৰ মলমজ আলপানাৰ নাম এিন DOB নৰি প্ৰদান কৰৰব  াৰগব৷ 

 

৪.৪ সম্পকজ ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ (POR) 

‘পৰৰয়া ৰ মূৰব্বী’ ৰভৰিক পঞ্জীয়ন বা ‘ৰিশুৰ পঞ্জীয়ন’ ৰ বালব, আপুৰন UIDAI ৰ দ্বাৰা গ্ৰহণল াগয 
ববধ POR নৰিসমুহৰৰ তাৰ কাৰ মলমজ এিন সম্পকজ ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ (POR) ন ৰি  প্ৰদান কৰৰব  াৰগব৷ 

৪.৫ আধাৰ পঞ্জীয়ন/ আপলড ৰ বালব মানপত্ৰ 

আধাৰ পঞ্জীয়নৰ/ আপলেট কৰৰবক  POI/ POA/ DOB প্ৰমাণ/ 
POR ৰহচালপ সমৰিজত নৰিসমুহৰ তাৰ কা মলমজ, আপুৰন সমিজবান 
কতৃজ পক্ষৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা এিন মানপত্ৰ বযৱহাৰ কৰৰব পালৰ৷ 
UIDAI কয় এই প্ৰমাণ পত্ৰৰ বালব এক মানক আৰহজ ৰনধজাৰণ কৰৰলছ 
(অধযায় ১৩.২, পৰৰৰিষ্ট্-II চাওাঁক)৷ আপুৰন কতলন মানপত্ৰ ককৱ  
কতৰতয়ালহ বযৱহাৰ কৰৰব  ালগ  ৰদলহ POI/POA/DOB ৰ বালব 
গ্ৰহণল াগয নৰিৰ তাৰ কা মলমজ আলপানাৰ ককানা অনয নৰি নািালক৷ 
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UIDAI এ ৰবৰভি আধাৰ সম্পকীয় কসৱাৰ বাবদ আৱাসীসক ৰ পৰা সকল া 
পঞ্জীয়লক গ্ৰহণ কৰৰব পৰা সলবজাচ্চ টকাৰ পৰৰমাণ ৰনৰদজষ্ট্ কৰৰ ৰদলছ৷ এবাৰলত 
একাৰধক কক্ষত্ৰ আপলেট কৰালটাক এটা আপলেট ৰহচালপ ধৰা হয়৷ আলপানাক 
আলপানাৰ আধাৰৰ ৰবৱৰণ পৰীক্ষা কৰৰবক  আৰ ুআপলেট কৰৰব গীয়া সকল া 
কক্ষত্ৰ আপলেট কৰৰবক  পৰামিজ প্ৰদান কৰা হয় আলপানাৰ ককানা আধাৰ পঞ্জীয়ন 
ককন্দ্ৰ সাক্ষাতৰ সময়ত সময় আৰ ুটকা ৰাৰহ কৰাৰ বালব৷  

 

৫.১ আধাৰ পঞ্জীয়ন/ আপলড ৰ বালব ৰবনামূ ীয়া প্ৰপত্ৰ 
ককালনা পঞ্জীয়কৰ দ্বাৰা পৰৰচাৰ ত আধাৰ পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰ সাক্ষাত কৰা হয় কবংকসমুহ, োকঘৰসমুহ, 
BSNL ককন্দ্ৰসমুহ, CSC কবাৰ বা চৰকাৰী কা জা য়সমহু বা সাধাৰণ কসৱা ককন্দ্ৰসমুহ বা UIDAI-
পৰৰচাৰ ত আধাৰ কসৱা ককন্দ্ৰত, অনুগ্ৰহ কৰৰ মন ৰদব আধাৰ পঞ্জীয়ন/ আপলেটৰ বালব ক  তাত 
ককালনা মূ য ৰদয়াৰ প্ৰলয়াজন নাই৷ মূ য উপৰত উলেি কৰাৰ দলৰ ককৱ  আধাৰ আপলেট বা ৰপ্ৰণ্টৰ 
বালবলহ৷  ৰদ আপুৰন আলপানাৰ সাক্ষাতকাৰ অন াইন আৰক্ষণ কৰৰলছ, আপুৰন প্ৰল াজয মূ যসমুহ অন াইন 
আদায় কৰৰবক ও বাচৰন কৰৰব পালৰ৷ আৱাসীসকল  আধাৰ পঞ্জীয়ন/ অপল াে প্ৰপত্ৰ োউনল াে আৰ ু

অধযায় ৫: আধাৰ পঞ্জীয়ন/ আপলড ৰ বালব মূ য/ মাচু  
(১.১.২০১৯ ৰ পৰা কাযজকাৰী) 

 

আধাৰ কসৱাসমুহৰ কিহতীয়া 
মাচু সমুহ জনাৰ বালব 

কেন কৰক 

আলপানাৰ আধাৰ পঞ্জীয়ন/ আপলেট আলবদন প্ৰপত্ৰ োউনল াে কৰক uidai.gov.in ৰ পৰা৷ 
ককালনা এলজন্ট/ এলজৰঞ্চ আলবদন প্ৰপত্ৰ িনৰ বালব ককালনা মূ য আদায় ৰনৰদব৷ 
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ৰপ্ৰণ্ট কৰৰব পাৰৰব ত ত উলেি কৰা ৰ ংকৰ পৰা 
https://www.uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf৷ আৱাসীলয় পূৰণ কৰা প্ৰপত্ৰ 
ৰ লকালনা ককন্দ্ৰত আৰনব পালৰ ভু সমহু এৰাই চৰ বক ৷ 

৫.৩ ককন্দ্ৰল াই আলপানাৰ পৰা অৰধক মূ য আদায় কৰৰল  বা আপৰুন যৰদ কসৱাল াৰ 

বসলত সুিী নহয় ৰকদলৰ অৰভলযাগ ৰদব 

 ৰদ ককন্দ্ৰলটাই আলপানাৰ পৰা উপৰত উলেি কৰা ৰনধজাৰৰত মূ যতকক 
অৰধক আদায় কৰৰলছ, আপুৰন এক অৰভল াগ ৰদব পালৰ ত ত ৰদয়া 
ধৰলণাঃ 

• ১৯৪৭ ত কিান কৰৰ আৰ ুএক অৰভল াগ পঞ্জীয়ন কৰৰ 
• আলপানাৰ URN আৰ ু ক াগাল াগৰ ৰবৱৰণৰ বসলত 

help@uidai.gov.in ব  ইলমই  কৰৰ৷ 
• https://resident.uidai. gov.in/file-complaint পৰা এক 

অৰভল াগ প্ৰদান কৰৰ৷ 

• আৱাসীলয় সম্পৰকজ ত দ্বায়ীত্বিী  পঞ্জীয়কজনক আৰভল াগ 
প্ৰদান কৰৰব পালৰ, পঞ্জীয়কৰ ৰবৱৰণ আলপানাৰ ককন্দ্ৰলটাত 
উপ ব্ধ

এটা কগাচৰ ৰুজ ুকৰাৰ 
বালব 

কেন কৰক 

https://www.uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf
mailto:help@uidai.gov.in


Unique Identification Authority of India 

Government of India 

Aadhaar Handbook for Residents 2020-Ver.1.1 26 

 

 

  অধযায় ৬: আধাৰ  াভ কৰা  
৬.১ আধাৰ সৃৰষ্ট্ 

অধাৰ এবাৰ সৃৰষ্ট্ কহাৱাৰ ৰপছত বা আলপানাৰ দ্বাৰা আপলেটৰ 
অনুলৰাধলটা সমূ্পণজ হয়, আলপানাৰ আধাৰ পত্ৰ ৰপ্ৰণ্ট কৰা হয় আৰ ু
আলপানাৰ পঞ্জীয়নভুক্ত ঠিকনাত কপ্ৰৰণ কৰা হয় ভাৰতীয় োকৰ 
ৰনয়মীয়া োক কসৱাৰ মাধযলমলৰ৷ 

 
আপুৰন ১৯৪৭ ত কিান কৰৰ আলপানাৰ আধাৰ পত্ৰ কপ্ৰৰণৰ তাৰৰি 
পাব পালৰ আৰ ুিানীয় োকঘৰৰ বসলত আধাৰ পত্ৰ  াভ কৰাৰ বালব 
কিা পাৰতব পালৰ৷ 

৬.২ আধাৰ পত্ৰ 

আধাৰ সৃৰষ্ট্ৰ ৰবষলয় অৰধক 
জনাৰ বালব 
কেন কৰক 

 

 

after Aadhaar 
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এবাৰ আধাৰ সৃৰষ্ট্ হ’ক  বা আলপানাৰ দ্বাৰা আপলেট অনলুৰাধ দাৰি  সমূ্পণজ কৰৰল , আলপানাৰ আধাৰ 
পত্ৰ ৰপ্ৰণ্ট কৰা হয় আৰ ুআলপানাৰ পঞ্জীয়নভুক্ত ঠিকনাত কপ্ৰৰণ কৰা হয় ভাৰতীয় োকৰ ৰনয়মীয়া োক 
কসৱাৰ মাধযলমলৰ৷ আধাৰ পত্ৰ কপ্ৰৰণ কৰৰল  আপুৰন আলপানাৰ পঞ্জীয়নভুক্ত কমাবাই  নম্বৰত এক SMS 
 াভ কৰৰব  ৰদ আপুৰন কসইলটা আলবদন প্ৰপত্ৰত উলেি কৰৰলছ৷ 

 
আপুৰন ১৯৪৭ ত কিান কৰৰ আলপানাৰ আধাৰ পত্ৰ কপ্ৰৰণৰ তাৰৰি পাব পালৰ আৰ ুিানীয় োকঘৰৰ 
বসলত আধাৰ পত্ৰ  াভ কৰাৰ বালব কিা পাৰতব পালৰ৷ 

 

 
 

৬.৩ ই-আধাৰ ডাউনল াড 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
আপুৰন UIDAI কৱবচাইটৰ- https://eAadhaar.uidai.gov.in/#/ 
বা mAadhaar এপৰ পৰাও আলপানাৰ আধাৰ োউনল াে কৰৰব 
পালৰ ৷ 
 আপুৰন আলপানাৰ আধাৰ োউনল াে কৰৰব পালৰ: 
• EID (Enrollment ID) বযৱহাৰ কৰৰ: আপৰুন ২৮ অংকীয় 

পঞ্জীয়ন নম্বৰ  গলত সম্পণূজ নাম আৰু ৰপন ককাড 
(পঞ্জীয়নত ৰদয়া ধৰলণ) বযৱহাৰ কৰৰব পালৰ আলপানাৰ 
আধাৰ ডাউনল াড কৰাৰ বালব৷ 

• UID (আধাৰ নম্বৰ) বযৱহাৰ কৰৰ: আলপানাৰ ১২ অংকীয় 
আধাৰ নম্বৰ  গলত সম্পণূজ নাম আৰু ৰপন ককাড বযৱহাৰ 
কৰৰব পালৰ আলপানাৰ আধাৰ ডাউনল াড কৰাৰ বালব৷

 ৰদ আপুৰন আধাৰ পত্ৰ কপ্ৰৰণ কৰা তাৰৰিৰ পৰা ১৫ ৰদনৰ ৰভতৰত  াভ নকলৰ, আপুৰন িানীয় 
োকঘৰত ক াগাল াগ কৰৰব পালৰ  াভ কৰাত প ম কহাৱা কাৰণ জনাৰ বালব৷ 
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৬.৩.১ আধাৰ ডাউনল াডৰ বালব OTP আৰু পাছবাডজ  
আধাৰ োউনল ােৰ বালব OTP আলপানাৰ আধাৰ পঞ্জীয়নভুক্ত 
কমাবাই  নম্বৰত  াভ কলৰ৷ ই-আধাৰ োউনল ােৰ বালব OTP ৰ 
স ৰন, আপুৰন T-OTP (বা Time-based OTP) ও বযৱহাৰ কৰৰব 
পালৰ৷ T-OTP mAadhaar এপ বযৱহাৰ কৰৰ সৃৰষ্ট্ কৰৰব পাৰৰ৷ 

োউনল াে কৰা আধাৰক, ই-আধাৰ বুৰ ও জনা  ায়, আলপানাৰ 
আধাৰৰ এক পাছবােজ  সুৰৰক্ষত ইল ক্ট্ৰৰনক প্ৰৰতৰ ৰপ৷ এইিন .pdf 
নৰি ৰহচালপ োউনল াে কৰা হয়৷ ই-আধাৰ .pdf নৰিৰ পাছবােজ  
নামৰ োঙৰ হাতৰ আধৰৰ প্ৰিম চাৰৰটা আিৰৰ আৰ ুজন্মৰ বছৰৰ 
(YYYY) এক সমৰষ্ট্৷ 

 

৬.৩.২ ই-আধাৰত ৰডৰজল   স্বাক্ষৰৰ ববধকৰণ 

 

আলপানাৰ ই-আধাৰিন UIDAI ৰ দ্বাৰা ৰেৰজলট  মাধযলমলৰ 
স্বাক্ষৰৰত৷  ৰদ আলপানাৰ ই-আধাৰত ৰজৰেলট  স্বাক্ষৰলটাত এক 
‘?’ ৰচহ্ন প্ৰদিজন কলৰ, কতলত আপৰুন ৰেৰজলট  স্বাক্ষৰলটা ববধকৰণ 
কৰৰব  াৰগব ৰ লকালনা উলেিযত এইিন বযৱহাৰ কৰাৰ আগলত৷ 
 

৬.৩.৩ ডাউনল াড কৰা আধাৰ আইনীভালৱ ববধ 
োউনল াে কৰা আধাৰ (ই-আধাৰ) আইনীভালৱ ববধ নৰি আৰ ু
আধাৰ পত্ৰৰ দলৰ এলকধৰলণ বযৱহাৰ কৰৰব পাৰৰ৷ োউনল াে 
কৰা আধাৰত িকা QR ককাে কেন কৰৰ এইলটাৰ সতযাসতয 
ৰনৰপূণ কৰৰব পাৰৰ৷ 

 

ই-আধাৰ সম্পলকজ  অৰধক 
পিাৰ বালব 
কেন কৰক 

ই-আধাৰত আলপানাৰ ৰেৰজলট  
স্বাক্ষৰৰ সতযাপণৰ প্ৰৰিক্ষণমূ ক 

কচাৱাৰ বালব  
কেন কৰক 

ই-আধাৰ ববধতা সম্পলকজ  
ৰবজ্ঞৰপ্ত কচাৱাৰ বালব 

কেন কৰক 
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৬.৩.৪ ই-আধাৰৰ ববৰিষ্ট্যসমহু 
 
 
 

 
 

উন্নীত ৰডজাইন 
ৰ িৰন পুনৰ ৰবনযাসৰ বসলত 

 

 
 

 
জাৰৰ কৰা তাৰৰি 
আধাৰ সৃৰষ্ট্ৰ তাৰৰি  

 

 
ডাঙৰ ছৰব 

আৱাসীৰ উন্নত দিৃযমানতাৰ 
বালব  

 

VID 
আধাৰ নম্বৰ ত ত ৰপ্ৰণ্ট কৰা 

হয় 
 

 
৬.৪ mAadhaar কমাবাই  এপ 

তিযসমূহ আপলড  কৰা 

সুৰৰক্ষত QR ককাড ৰ বযৱহাৰ 
সম্পলকজ  

 
 
 

প্ৰতীক আৰু আধাৰ  ’কগা 
উভয় পৃষ্ঠালত 

 

 
ৰডৰজল ৰ  স্বাক্ষৰৰত সুৰৰক্ষত 

QR ককাড  ল াৰ বসলত 

Download 

mAadhaar 
THE UNIFIED AADHAAR APP 
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আপুৰন আলপানাৰ আধাৰিন স্মাটজ  কিানলতা ব  িুৰৰব পালৰ অৰিৰচলয়  কমাবাই  এপ– mAadhaar ৰ 
জৰিয়লত৷ এই এপলটাই আধাৰ ধাৰকক ৩৫ টাতকক অৰধক অন াইন আধাৰ কসৱা আগবিাই৷ mAadhaar 
গুগ’  কে কষ্ট্াৰ আৰ ুএলপা  এপ কষ্ট্াৰৰ পৰা োউনল ােৰ বালব উপ ব্ধ৷ 

 
৬.৫ আধাৰ PVC কাডজ  

 

আধাৰ PVC কাডজ  UIDAI ৰ দ্বাৰা এলকবালৰ কিহতীয়াকক প্ৰচ ন কৰা এ া প্ৰকাৰ৷ ব   ুৰাবক  
সহজ আৰু দীৰ্জিায়ী কহাৱাৰ উপৰৰও, PVC ৰভৰিক আধাৰ কাডজ  এক ৰডৰজল ৰ  স্বাক্ষৰ কৰা 
QR ককােৰ বসলত িলটাগ্ৰাি আৰ ুকেম’গ্ৰাৰিক ৰবৱৰণ  গলত বহুলতা সুৰক্ষাৰ ববৰিষ্ট্ৰ বসলত আলহ৷ 
এইিন এক নগণয মূ য ৫০/- টকাত অন াইন অেজ াৰ কৰৰব পাৰৰ uidai.gov.in বা 
resident.uidai.gov.in জৰিয়লত৷ 

 
আধাৰ PVC কালেজ  সামৰৰ ক াৱা সুৰক্ষাৰ ববৰিষ্ট্যসমুহ ক লন: 

• সুৰৰক্ষত QR ককাে   • হ’ক াগ্ৰাম 
• মাইলিা কটক্স   • কঘাষ্ট্ ইলমজ 
• প্ৰদানৰ তাৰৰি আৰ ুৰপ্ৰণ্টৰ তাৰৰি • গুইল াৰচ কপটাণজ 
• এমলৰালচাে আধাৰ  ’কগা 
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আধাৰ PVC কােজ  আৱাসীৰ ঠিকনাত ৰস্পে কপাষ্ট্ ক ালগ কপ্ৰৰণ কৰা হয়৷ আৱাসী  াৰ পঞ্জীয়নভুক্ত 
কমাবাই  নম্বৰ নািালক কতওাঁল ালকও অেজ াৰ কৰৰব পালৰ পঞ্জীয়নভুক্ত কনালহাৱা/ অনয কমাবাই  নম্বৰ 
বযৱহাৰ কৰৰ৷ আপুৰন এই পৰৰচায়ক ককইটা বযৱহাৰ কৰৰব পালৰ আধাৰ PVC কােজ ৰ বালব আলবদন 
কলৰালতাঃ 

• আধাৰ নম্বৰ (১২ অংকীয়) 
• ভাচুজ লৱ  ID (১৬- অংকীয় VID এক প্ৰতীকী পৰৰচায়ক ৰ লটা আধাৰৰ স ৰন বযৱহাৰ 

কৰৰব পাৰৰ) 
• EID (২৮ অংকীয় পঞ্জীয়ন ID) 

 
আপুৰন আধাৰ PVC কােজ ৰ বালব ধন পৰৰলিাধ অন াইন ক ালগও কৰৰব পালৰ কিৰেট/ কেৰবট কােজ , 
কনট কবংৰকঙ বা UPI বযৱহাৰ কৰৰ৷ SRN (কসৱা অনুলৰাধ নম্বৰ), কসৱাপ অনুলৰাধৰ ৰিৰত আৰ ু
AWB (এয়াৰলৱ ৰব  নম্বৰ) SMS জাননী ক ালগ আলপানাৰ পঞ্জীয়নভুক্ত/ ৰদয়া কমাবাই  নম্বৰত কপ্ৰৰণ 
কলৰ ৰস্পে কপাষ্ট্ অনুসৰণ কৰাৰ বালব৷ 
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আধাৰ কসৱাৰ সতযাপণৰ 
প্ৰৰিক্ষণমূ ক কচাৱাৰ বালব 

কেন কৰক 

  অধযায় ৭: আধাৰৰ সতযাসতয ৰনৰূপণ  
৭.১ ৰযলকালনা আধাৰৰ সতযাসতয অন াইন ৰনৰূপণ 

 

ৰ লকালনা আধাৰ নম্বৰ অন াইন সতযাসতয ৰনৰূপণ কৰৰব পাৰৰ 
uidai.gov. in ৰ পৰা৷ আপুৰন এই কসৱালটা বযৱহাৰ কৰৰ আলপানাক  
আগবলিাৱাৰ ককালনা আধাৰ নম্বৰৰ প্ৰকৃততা পৰীক্ষা কৰৰব পালৰ৷ 
ৰ ৰপবদ্ধ কৰা আধাৰ নম্বৰলটাৰ বালব, আপুৰন আধাৰ ধাৰকৰ ত ত 
উলেি কৰা ৰবৱৰণসমুহ পাব পাৰৰবাঃ 

• আধাৰ নম্বৰলটাৰ অৰস্তত্ব আলছ কন নাই 
• বয়সৰ কগাট 
• ৰ ংগ 
• বাস কৰা ৰাজয 
• কমাবাই  নম্বৰ (মুিা  লগাৱা ধৰলণ ককৱ  

কিষৰ ৪ টা সংিযা কদিুৱাই) 
 

ইয়ালৰাপৰৰ, এক কসৱা প্ৰদানকাৰীলয় ককালনা বযৰক্তলয় প্ৰদান কৰা 
আধাৰৰ সতযাসতয ৰনৰূপণ ত ত উলেি কৰা কসৱাসমুহ কব ৱহাৰ 
কৰৰ কৰৰব পালৰাঃ 

1. https://resident.uidai.gov.in/verify ৰ পৰা অন াইন 
ক ালগ 

2. mAadhaar এপৰ পৰা 
3. প্ৰদান কৰা আধাৰত িকা QR ককাে কেন কৰক 

আধাৰ QR ককাে কেনাৰ এপ বা mAadhaar বযৱহাৰ 
কৰৰ 

সকল া ১২ অংকীয় 
সংিযাই আধাৰ নহয় 

অন াইন আধাৰৰ 
সতযসতয 
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৭.২ আধাৰৰ সুৰৰক্ষত QR ককাড 
 
 
 

 

আধাৰৰ অি াইন সতযাসতয ৰনৰূপণ 
সহজ কৰৰ কতা া বহলছ সৰুৰক্ষত QR 

ককাড বযৱহাৰৰ জৰিয়লত 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

আধাৰ পত্ৰিন, আধাৰ PVC কােজ  আৰ ুই-আধাৰত ৰেৰজলট  ভালৱ 
স্বাক্ষৰ কৰা সুৰৰক্ষত QR ককাে আলছ  ত আধাৰ ধাৰকৰ 
িলটাগ্ৰািৰ বসলত কেম’গ্ৰাৰিক ৰবৱৰণ িালক৷ আধাৰ ধাৰকৰ 
পৰৰচয়ৰ সতযাসতয ৰনৰপূণ কৰাৰ বালব QR ককাে বযৱহাৰ কৰৰব 
পাৰৰ৷ 

 
কসৱা প্ৰদানকাৰীলয় প্ৰদান কৰা আধাৰত আধাৰ QR ককাে কেনাৰ 
এপ (mAadhaar কতা উপ ব্ধ) বযৱহাৰ কৰাৰ প্ৰলয়াজন হয় 
সৰুৰক্ষত QR ককাে কেন কৰাৰ বালব৷ 

সুৰৰক্ষত QR ককােৰ ৰবষলয় 
প্ৰৰিক্ষণমূ ক কচাৱাৰ বালব 

কেন কৰক 

সুৰৰক্ষত QR ককােৰ ৰবষলয় 
অৰধক পিাৰ বালব 
কেন কৰক 
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  অধযায় ৮: আধাৰৰ অন াইন কসৱাসমুহ  
 

 

UIDAI এ আধাৰ সম্পকীয় বহুলতা ইন াইন কসৱা আধাৰ কৱবচাইট uidai.gov.in আৰ ুmAadhaar এপত আগবিাই৷ 
আপুৰন এই কসৱাসমহু বযৱহাৰ কৰৰব পালৰ আলপানাৰ আধাৰৰ তিযৰ উিত দৃিযমানতা আৰু ৰনয়ন্ত্ৰণৰ বালব৷ 

৮.১ আধাৰৰ অন াইন কসৱাসমুহ (যত পঞ্জীয়নভুক্ত কমাবাই  নম্বৰৰ প্ৰলয়াজন নাই) 
• পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰৰ সন্ধান: ৰবৰভন্ন অলেষণ প্ৰণা ী বযৱহাৰ কৰৰ আপৰুন ওচৰৰ আধাৰ পঞ্জীয়ন 

ককন্দ্ৰৰ ৰবৱৰণ  াভ কৰৰব পালৰ৷ 
• এক সাক্ষাতকাৰৰ আৰক্ষণ: আপৰুন আলপানাৰ বা আলপানাৰ পৰৰয়া ৰ সদসয বা বনু্ধৰ আধাৰ 

পঞ্জীয়ন বা আপলড ৰ বালব ৰযলকালনা সুৰবধাজনক আধাৰ পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰত এক সাক্ষাতকাৰ 
আৰক্ষণ কৰৰব পালৰ৷ 

• আধাৰৰ ৰিৰত পৰীক্ষা: আপৰুন আলপানাৰ আধাৰ পঞ্জীয়ন/ আপলড ৰ অনুলৰাধৰ ৰিৰত 
পৰীক্ষা কৰৰব পালৰ সম্পণূজ নাম আৰু ৰপন ককাডৰ বসলত ১৪- অংকীয় পঞ্জীয়ন ID/ URN 
আৰু ১৪ অংকীয় সময় কমাহৰ ৰ ৰপবদ্ধকৰণৰ সহায়ত৷ 

• PVC কাডজ  অডজ াৰ: আপৰুন আলপানাৰ আধাৰৰ বা পৰৰয়া ৰ সদসযৰ আধাৰৰ আধাৰ PVC 
কােজ  অেজ াৰ কৰৰব পালৰ৷ এই কসৱালটা মূ য আদায় কৰৰলহ  াভ কৰৰব পাৰৰ৷ অৰধক জাৰনবক  
উপৰৰ অধযায় ৬.৪ চাওাঁক৷ 

• PVC কাডজ ৰ ৰিৰত পৰীক্ষা: আপৰুন আলপানাৰ আধাৰ PVC কােজ ৰ অনুলৰাধৰ ৰিৰত পৰীক্ষা কৰৰব 
পালৰ SRN (Service Request Number) আৰু আধাৰ নম্বৰ ৰ ৰপবদ্ধ কৰৰ৷ 

• এক আধাৰৰ সতযাসতয ৰনৰূপণ: এই কসৱাল া ৰযলকালনা বযৰক্তলয় বযৱহাৰ কৰৰব পালৰ প্ৰদান 
কৰা আধাৰৰ সতযাসতয ৰনৰূপণৰ বালব৷   

 
 
 

আলপানাৰ আধালৰ 
বহুলতা অন াইন 
কসৱা আগবিাই 
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কহৰুৱা/ পাহৰা UID/ EID 
উভটাই কপাৱাৰ বালব 

কেন কৰক 

৮.2 আধাৰৰ অন াইন কসৱাসমুহ (যত পঞ্জীয়নভুক্ত কমাবাই  নম্বৰৰ প্ৰলয়াজন আলছ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
আধাৰৰ ৰকছুমান অন াইন কসৱাৰ বালব OTP ববধকৰণৰ প্ৰলয়াজন হয় আৰ ুকসলয়, কসইলবাৰৰ বযৱহাৰৰ 
বালব পঞ্জীয়নভুক্ত কমাবাই  নম্বৰলটা বাধযতামূ ক৷ এই OTP ৰ স ৰন, ই-আধাৰ োউনল াে কৰাৰ 
বালব আপুৰন তালৰাপৰৰ T-OTP (বা Time-based OTP) ও বযৱহাৰ কৰৰব পালৰ৷ mAadhaar এপ 
বযৱহাৰ কৰৰ T-OTP সৃৰষ্ট্ কৰৰব পৰা  ায়৷ 

 

• আধাৰ ডাউনল াড: আপৰুন আলপানাৰ আধাৰ ৰযলকালনা 
সময়ত ডাউনল াড কৰৰ ইয়াক বযৱহাৰ কৰৰব পালৰ৷ 
এইলটা এটা ৰবনামূ ীয়া কসৱা আৰ ু ইয়াৰ বালব বাধযতামূ ক 
OTP প্ৰমাণীকৰণৰ প্ৰল াজন৷ 

 
 
 

 
 

 

• কহৰুৱা/ পাহৰা UID/ EID উদ্ধাৰ: এই কসৱাল া বযৱহাৰ কৰৰ, 
আপৰুন আলপানাৰ কহৰুৱা পঞ্জীয়ন ID বা আধাৰ নম্বৰ (UID) 
উদ্ধাৰ কৰৰব পালৰ৷ এই কসৱালটাৰ বালব বাধযতাম ূক OTP 
প্ৰমাণীকৰণৰ প্ৰল াজন৷ 

আধাৰ োইনল াে কৰাৰ বালব 

কেন কৰক 

আপুৰন এটা ককল ণ্ডাৰ বছৰত আলপানাৰ আধাৰ অৰধকতম ২০ বাৰ োউনল াে কৰৰব পালৰ৷ 
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• কডম’গ্ৰাৰ ক অন াউন আপলড :  ৰদ আলপানাৰ আধাৰ 
পঞ্জীয়নভুক্ত কমাবাই  নম্বৰ আলছ, আপুৰন অন াইন কেম’গ্ৰাৰিক 
আপলেটৰ অনুলৰাধ কৰৰব পালৰ আধাৰৰ SSUP (self- 
service update portal) বযৱহাৰ কৰৰ৷ এই কসৱালটাৰ বালব 
বাধযতামূ ক OTP প্ৰমাণীকৰণৰ প্ৰলয়াজন৷ 

 
 
 
 

• আধাৰ কবংক সংলযাগৰ ৰিৰত: আপুৰন NPCI কমপাৰত আলপানাৰ 
আধাৰ আৰ ুকবংক একাউন্ট সংল াগৰ ৰিৰত পৰীক্ষা কৰৰব পালৰ এই 
কসৱালটা বযৱহাৰ কৰৰ৷ এই কসৱালটাৰ বালব বাধযতামূ ক OTP 
প্ৰমাণীকৰণৰ প্ৰলয়াজন৷ 

 
 
 
 
 
 

 
• আধাৰ আপলড ৰ ইৰতহাস: আপুৰন আলপানাৰ আধাৰত কৰা সকল া 

আপলেটৰ এক কা ানুিৰমক ইৰতহাস এই কসৱালটা বযৱহাৰ কৰৰ পাব 
পালৰ৷ এই কসৱালটাৰ বালব OTP আলপানাৰ পঞ্জীয়নভুক্ত কমাবাই  
নম্বৰলটাত কপ্ৰৰণ কৰা হ’ব৷ 

 
 
 
 
 

• ইলমই / কমাবাই  নম্বৰৰ সতযাসতয ৰনৰূপণ: আপুৰন এই কসৱালটা 
বযৱহাৰ কৰৰব পালৰ আলপানাৰ আধাৰত িকা ইলমই  বা কমাবাই  নম্বৰ 
সতযাসতয ৰনৰূপণ কৰাৰ বালব৷ এই কসৱালটাৰ বালব OTP আলপানাৰ 
পঞ্জীয়নভুক্ত কমাবাই  নম্বৰলটাত কপ্ৰৰণ কৰা হ’ব৷ 

 
অন াইন কেম’গ্ৰাৰিক ৰবৱৰণ 

আপলেট কৰাৰ বালব 

 কেন কৰক 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 কবংকৰ বসলত আধাৰ সংল াগৰ 
ৰিৰতৰ বালব 

কেন কৰক 
 
 

আপুৰন ককৱ  এটা একাউন্টত ৰ লকালনা আধাৰ-ৰভৰিক ঋণ  াভ কৰৰব ৰ লটা আপুৰন NPCI কমপাৰত 
কমপে কৰৰ ৰাৰিলছ৷ 

আধাৰ আপলেটৰ 
ইৰতহাস পৰীক্ষা কৰাৰ বালব, 

কেন কৰক 

আলপানাৰ ইলমই  বা কমাবাই  নম্বৰ 
সতযাপণৰ বালব, 

কেন কৰক 
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• আধাৰ প্ৰমাণীকৰণৰ ইৰতহাস: এই কসৱালটা বযৱহাৰ কৰৰ আপুৰন 
ক াৱা ৬ মাহত সম্পি কৰা প্ৰমাণীকৰণৰ ৰবৱৰণ  াভ কৰৰব পালৰ৷ 
এই কসৱালটাৰ বালব OTP আলপানাৰ পঞ্জীয়নভুক্ত কমাবাই  
নম্বৰলটাত কপ্ৰৰণ কৰা হ’ব৷ 

 
 
 
 

• অ  াইন eKYC কসৱা: এই কসৱালটা বযৱহাৰ কৰৰ, আপৰুন আলপানাৰ 
ৰেৰজলট  ভালৱ স্বাক্ষৰ কৰা আধাৰৰ ৰবৱৰণ সৃৰষ্ট্ কৰৰব পালৰ ৰ  আপুৰন 
KYC ৰ উলেলিয বযৱহাৰ কৰৰব পালৰ৷ 

 
 
 
 
 
 

৮.৩ সৰ্লন কসাধা প্ৰশ্নসমুহ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UIDAI ৰ কৱবচাইট আৰ ুmAadhaar এপত এক ৰবসৃ্তত FAQ সমুহলৰা 
অংি আলছ আৱাসীসক ক আধাৰ প্ৰৰিয়া, কসৱাসমুহ আৰ ুসামগ্ৰীসমুহ 
সম্পলকজ  বুজাবক ৷

 

সঘলন কসাধা প্ৰশ্নসমুহ (FAQs) 
ৰ ৰবষলয় অৰধক পিাৰ বালব 

কেন কৰক 

 
আধাৰ প্ৰমাণীকৰণৰ ইৰতহাসৰ ৰবষলয় 

অৰধক জনাৰ বালব 
কেন কৰক 

 
আধাৰৰ কাগজৰবহীন অি াইন eKYC 

ৰ ৰবষলয় অৰধক জনাৰ বালব: 
কেন কৰক 



Unique Identification Authority of India 

Government of India 

Aadhaar Handbook for Residents 2020-Ver.1.1 38 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

আলপানাৰ তিয সৰুৰক্ষত ৰিা আধাৰ প্ৰকল্পৰ ৰেজাইনত সহজাত৷ ৰ লকালনা এটা নম্বৰ কহাৱাৰ পৰা ৰ  ককালনা 
বযৰক্তৰ ৰবষলয় এলকা প্ৰকাি নকলৰ ত ত তাৰ কাভুক্ত অনয ৰবৰিষ্ট্যসমুহক , UIDAI এ কতওাঁল াকৰ  ক্ষয আৰ ু
উলেিযসমুহৰ ককন্দ্ৰত আৱাসীসক ৰ মলনাল াগ ধৰৰ ৰালি৷ 
 

৯.১ UIDAI এ কগাপনীয়তা আৰু তিযৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কলৰ 
• সীৰমত তিয সংগ্ৰহ কৰা: আধাৰ নম্বৰ প্ৰদানৰ বালব UIDAI ৰ দ্বাৰা সংগ্ৰহ কৰা তিয, আৰ ু

আধাৰ নম্বৰ ধাৰকৰ পৰৰচয় ৰনৰশ্চত কৰালটা সীৰমত৷ ককৱ  কমৌৰ ক তিযলহ সংগ্ৰহ কৰাৰ 
হয় পৰৰচয় সাবযস্ত কৰাৰ বালব- নাম, জন্মৰ তাৰৰি, ৰ ংগ, আৰ ুঠিকনা, আৰ ুবায়লমৰিক 
তিয িলটাগ্ৰাি, দহটা আঙুৰ ৰ চাপ আৰ ুমৰণব য়ৰ কেনলক সামৰৰ৷ ৰপতৃ-মাতৃ/ অৰভভাৱকৰ 
নাম ৰিশুৰ বালব বাধযতাম ূক ৰকন্তু অনযসক ৰ বালব নহয়৷ কমাবাই  নম্বৰ আৰ ুইলমই  
ঐৰেক৷ 

• ককালনা প্ৰ াইৰ ং আৰু কিৰকং তিয সংগ্ৰহ কৰা নহয়: UIDAI ৰ নীৰতলয় ইয়াক বযৰক্তগত 
সংলবদনিী  তিয ক লন ধমজ, বণজ, সম্প্ৰদায়, কেণী, জাৰত, আয় আৰ ুস্বািযৰ ৰিৰত সংগ্ৰহ 
কৰাত বাধা আলৰাপ কলৰ৷ বযৰক্তসক ৰ প্ৰিাইৰ ং UID প্ৰণা ীলৰ সম্ভৱ নহয় ৰ লহতু সংগ্ৰহ 
কৰা তিয সীৰমত ৰ  ৰচনাক্তকৰণ আৰ ুপৰৰচয় ৰনৰশ্চতকৰণৰ বালব প্ৰলয়াজনীয়৷ 

• তিয এনৰিপ্তচনৰ বসলত প্ৰমাৰণত যন্ত্ৰ: আধাৰৰ পঞ্জীয়ন/ আপলেট হয় UIDAI দ্বাৰা বযৱিা 
কৰা চিটলৱলৰলৰ ৰ  ককৱ  প্ৰমাৰণত  ন্ত্ৰ বযৱহাৰ কলৰ৷ সংগ্ৰহ কৰাৰ  লগ  লগ তিয এনৰিপ্ত 
কৰা হয় কপ্ৰৰণত ককালনা ধৰণৰ িাৰদ  কহাৱালটা কৰাধ কৰাৰ বালব৷ 

• তিযৰ উলন্মাচন – হয় বা নহয় প্ৰৰতৰিয়া: UIDAI এ আধাৰ োটালবচত ককালনা বযৰক্তগত তিয 
প্ৰকাি নকলৰ৷  ৰদ আপৰুন আলপানাৰ আধাৰিন ববধকৰণৰ উলেলিয বযৱহাৰ কলৰ, UIDAI ৰ 
পৰা অনুলৰাধলটাৰ প্ৰৰতৰিয়া ককৱ  মাত্ৰ ‘হয়’ বা ‘নহয়’ ৰহচালপ ৰদয়া হ’ব৷  

 

 
 
 
 

UIDAI এ সলবজাচ্চ 
স্তৰৰ তিয সুৰক্ষা 
নীয়মপ্ৰণা ী অনুসৰণ 

কলৰ 

অধযায় ৯: আলপানাৰ আধাৰৰ তিযৰ কগাপনীয়তা আৰু 
সুৰক্ষা 
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• UIDAI ৰ তিয অনয ডা ালবচসমুহৰ বসলত অৰভসৰণ আৰু সংলযাগ: আধাৰ োটালবচ অনয 
ককালনা োটালবচৰ বসলত সংল াগ কৰা নহয়, বা অনয োটালবচসমলুহ ধৰৰ ৰিা তিযসমহুক ৷ 
ইয়াৰ ককৱ মাত্ৰ উলেিয হ’  ককৱ  মাত্ৰ বযৰক্তৰ পৰৰচয় প্ৰমাণীকৰণ কৰা এক কসৱাৰ প্ৰাৰপ্তৰ 
সময়ত, তালকা আধাৰ ধাৰকৰ সন্মৰত সালপলক্ষলহ৷ 

 

৯.২ CIDR ত তিযৰ সুৰক্ষা 
UIDAI ৰ Central Identities Data Repository (CIDR) ত সকল া আধাৰ ধাৰকৰ তিয ৰনৰাপদ 
আৰ ু সুৰৰক্ষত বহ িালক৷ CIDR সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হয় ইল ক্ট্ৰৰনক আৰ ু কভৌৰতকভালৱও ৰনবজাৰচত 
বযৰক্তসক ৰ দ্বাৰা প্ৰলয়াজনীয় সুৰক্ষা অনুমৰতৰ বসলত৷ তিযসমুহ সুৰৰক্ষত ৰিা হয় কেষ্ঠ এনৰিপচন 
প্ৰ ুৰক্তৰ বসলত ৰ  উপ ব্ধ উচ্চ সুৰৰক্ষত তিয ভল্টত৷ সকল া অৰভগমনৰ ৰবৱৰণ  িা িভালৱ ৰ ৰপবদ্ধ 
কৰৰ ৰিা হয়৷ 
UIDAI ৰ কলঠাৰ সুৰক্ষা আৰ ুসঞ্চয়াগাৰ ৰনয়মপ্ৰণা ী আলছ৷ ৰনৰাপিা ভংগকাৰীৰ বালব জৰৰমনাও 
প্ৰচণ্ড, আৰ ুএইলটাই পৰৰচায়ক তিয প্ৰকাি কৰাৰ জৰৰমনা সামৰৰ৷ CIDR ত অকতৃজ ত্বিী  অৰভগমন, 
কহৰকং বা CIDRৰ তিযৰ বসলত ৰ লকালনা ধৰণৰ কটম্পাৰঙৰ বালবও অতযত দণ্ডনীয় পৰৰণৰত আলছ 
আধাৰৰ আইন, ২০১৬ ৰ ৰভৰিত৷ 

৯.৩ ৰকদলৰ আপৰুন আলপানাৰ আধাৰৰ তিয আৰু অৰধক সুৰৰক্ষত কৰৰব পালৰ 

এই সুৰক্ষাৰ অনুিী নৰ ৰপছলতা, UIDAI এ আপ ুৰকছুমান অন াই  
কসৱা আগবিাই ৰ লয় আলপানাক আলপানাৰ আধাৰৰ ৰবৱৰণ বযৰক্তগত 
কৰৰ ৰিাত সহায় কলৰ আৰ ুআলপানাৰ তিযৰ উপৰত এক অনয 
স্তৰৰ সুৰক্ষা ক াগ কলৰ৷ এইলবাৰ হ’ াঃ 
• ভাচুজ লৱ  ID (VID) উৎপাদক:  ৰদ আপুৰন আধাৰ ৰভৰিক 

প্ৰমাণীকৰণ কসৱা বযৱহাৰ কলৰালত আলপানাৰ আধাৰ নম্বৰ 
ৰবতৰণ কৰৰব ৰনৰবচালৰ, আপুৰন ভাচুজ লৱ  ID বা VID- এক 
প্ৰতীকী ১৬ অংকীয় সংিযা বযৱহাৰ কৰৰব পালৰ৷ আপুৰন 
আলপানাৰ VID uidai. gov.in, mAadhaar এপ বা আধাৰ SMS 
কসৱাৰ জৰিয়লতও উৎপি কৰৰব পালৰ৷ 

• বায়লমৰিক  ’ক/আন ’ক: এই কসৱালটাই আলপাৱাক আলপানাৰ 
আধাৰৰ বায়লমৰিক  ’ক কৰৰবক  আৰ ুসামৰয়কভালৱ িুৰ বক  
সক্ষম কলৰ৷ ইয়াৰ কসৱাৰ বালব OTP আলপানাৰ পঞ্জীয়নভুক্ত 
কমাবাই  নম্বৰত কপ্ৰৰণ কৰা হয়৷ 

• আধাৰ  ’ক/আন ’ক: যৰদ আপৰুন আধাৰ বযৱহাৰ কৰৰব 
ৰনৰবচালৰ, আপৰুন আলপানাৰ আধাৰ নম্বৰ  ’ক কৰৰ ি’ব 
পলৰ৷ এইল া কৰৰ, আপৰুন আধাৰ বযৱহাৰ কৰৰ ককালনা 
প্ৰমাণীকৰণ, VID & বায়লমৰিক, কেম’গ্ৰাৰিক বালব প্ৰতীকী 
ANCS,  গলত OTP ৰভৰিক প্ৰমাণীকৰণ সম্পন্ন কৰৰব 
কনাৱাৰৰব৷ আধাৰ ককৱ  VID (ভাচুজ লৱ  ID) বযৱহাৰ 
কৰৰ আন ’ক কৰৰব পৰা যাব৷ ইয়াৰ কসৱাৰ বালব OTP 
আলপানাৰ পঞ্জীয়নভুক্ত কমাবাই  নম্বৰত কপ্ৰৰণ কৰা হয়৷ 

 

VID ৰবষলয় অৰধক জনাৰ বালব 

কেন কৰক 

বায়লমৰিক  ক/আন ক কসৱাৰ 
ৰবষলয় অৰধক জনাৰ বালব 

কেন কৰক 

আধাৰ  ক/আন ক কসৱাৰ 
ৰবষলয় অৰধক জনাৰ বালব 

কেন কৰক 
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  অধযায় ১০: অৰভলযাগ পৰৰচা না  
 

UIDAI এ আলপানাৰ বালব আধাৰ সম্পকীয় আলপানাৰ স্বািজজৰিত বা প্ৰৰতৰিয়াসমুহ জনাবক  ৰবৰভি স্পিজ-ৰবনু্দৰ 
সৃৰষ্ট্ কৰৰলছ৷ এই সকল া মঞ্চ সহলজই অৰভগমনল াগয আৰ ুআলপানাক সাহা জয ৰবচাৰৰ কপাৱাত সহায় কলৰ UIDAI ৰ 
উৎসগীকৃত সহায় ককন্দ্ৰৰ কগাটৰ দ্বাৰা৷ মঞ্চসমুহ  াৰ দ্বাৰা আপুৰন UIDAI ক ক াগাল াগ কৰৰব পালৰাঃ 

 

১০.১ আধাৰ সম্পকজ  ককন্দ্ৰ- কহল্প াইন ১৯৪৭ 
 

 
আধাৰ সম্পকীয় তিয 
মাত্ৰ এ া ক ান ক ৰ 

দৰূত্বত 
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আপুৰন ট  ৰি কহল্প াইন নম্বৰ ১৯৪৭ ত আলপানাৰ ক ণ্ড াইন বা কমাবাই  কিানৰ পৰা কিান কৰৰব পালৰ আৰ ু
স্বয়ংৰিয় IVRS কমােৰ জৰিয়লত বা আধাৰ ককয়াৰ ৰবষয়াৰ বসলত কিাপাৰত সাহা জয গ্ৰহণ কৰৰব পালৰ৷ আধাৰ 
সম্পকজ  ককন্দ্ৰই ১২ টা ভাষা- ৰহন্দী, কতল গু, তাৰম , কানািা, মা ায়া ম, পাঞ্জাৱী, মাৰাঠী, গুজৰাটী, বাং া, 
ওৰিয়া, অসমীয়া আ ুইংৰাজীত সাহা জয আগবিাই৷ 
আপুৰন ওচৰৰ আধাৰ পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰ ৰবৱৰণ  াভ কৰৰব পালৰ, আলপানাৰ আধাৰ কসৱা অনুলৰাধৰ ৰিৰত পৰীক্ষা 
কৰৰব পালৰ, আপলেট প্ৰতযািযান কৰৰল  শুদ্ধ প্ৰৰিয়া সম্পলকজ সাহা জয  াভ কৰৰব পালৰ, আলপানাৰ কহৰুৱা পঞ্জীয়ন 
ID  াভ কৰৰব পালৰ, এক অৰভল াগ প্ৰদান কৰৰব পালৰ বা আধাৰ সম্পকজ  ককন্দ্ৰৰ পৰা আধাৰ কসৱা সম্পলকজ  
ৰ লকালনা তিয  াভ কৰৰব পালৰ৷ 

১০.২ ইলমই ৰ জৰিয়লত সহায় 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

তালৰাপৰৰ আপুৰন আধাৰক  help@ uidai.gov.in ব  ইলমই  ক ালগ আলপানাৰ প্ৰশ্নসমুহ/ প্ৰৰতৰিয়া/ 
পৰামিজসমুহ বা অৰভল াগলবাৰ ইলমই  ক ালগ কপ্ৰৰণ কৰৰব পালৰ৷ এইলটা পৰৰচা না কলৰ ক াগাল াগ 
ককন্দ্ৰৰ কপচাধাৰী এক ৰনষ্ঠাপূণজ দল ৷ টিলকটিং প্ৰণা ীলয় আলপানাৰ ককচৰ ID উৎপি কৰালটা সমিজন 
কলৰ, ৰ লটা আলপানাৰ বসলত ৰবতৰণ কৰা হয় আলপানাৰ ইলমই ৰ প্ৰৰতৰিয়া ৰহচালপ৷ আপুৰন আলপানাৰ 
ককচলটা অনুসৰলণা কৰৰব পালৰ এই ককচ ID কটা উলেি কৰৰ৷ 

 ১০.৩ আধাৰ কৱবচাই  

uidai.gov.in 

 

 
 

আধাৰক  আলপানাৰ প্ৰশ্নসমহু/ প্ৰৰতৰিয়া/ পৰামিজ 
বা অৰভল াগ ইলমই  কৰক ইলমই  জৰিয়লত 

help@uidai.gov.in ব  

mailto:help@uidai.gov.in
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সকল া আধাৰ-সম্পকীয় তিয, আধাৰ অন াইন কসৱাসমুহ, সমস্ত UIDAI নৰিৰ ভাঁ ৰা  আৰ ুঅনয 
বযৱহাৰল াগয সম্পদসমুহৰ আধাৰ কৱবচাইট এক ওৱান-ষ্ট্প গতবযিান৷ আপুৰন UIDAI কৱবচাইট 
www.uidai.gov.in কমাবাই  কিান, কেেটপ বা ক পটপৰ পৰা ভাৰতৰ ৰ লকালনা ঠাইৰ পৰা অৰভগমন  াভ 
কৰৰব পালৰ৷ তিযসমুহ পৃিক কৰা হয় ত ত উলেি কৰা ৰিতানসমুহতাঃ 

• কমাৰ আধাৰ অংি: পঞ্জীয়ন/ আপলড  প্ৰৰিয়া, আধাৰ ককন্দ্ৰসমুহৰ অৱৰিৰত, সাক্ষাতৰ 
আগলত আৰক্ষণ, ই-আধাৰ ডাউনল াড, পঞ্জীয়ন/ আপলড ৰ ৰপছত আধাৰৰ ৰিৰত 
পৰীক্ষা, কহৰুৱা EID/UID পুনৰুদ্ধাৰ, আধাৰ PVC কােজ ৰ অেজ াৰ ইতযাৰদ৷ 

• UIDAI অংিৰ ৰবষলয়: এই অংিত UIDAI এ ৰবসৃ্ততভালৱ আধাৰৰ তিয প্ৰদান কলৰ 
দিজন আৰ ুঅৰভ ান, সাংগঠৰনক গঠন, কতৃজ পক্ষৰ বসলত আইনী আৰহজ ৰ ৰবনযাস, নীৰতসমুহ, 
ৰনয়মকানুনসমুহ, জননীসমুহ আৰ ু UIDAI ৰ বসলত কাম কৰাৰ সুল াগসমুহ সম্পলকজ  
https://uidai.gov.in/about-uidai.html ত৷ 

• পৰৰৰিৰততন্ত্ৰ অংি: প্ৰমাণীকৰণ যন্ত্ৰসমুহত তিয, বায়লমৰিক যন্ত্ৰসমুহ, প্ৰমাণীকৰণ 
নৰিসমুহ, QR ককাে ৰৰোৰ আৰ ুকাগজহীন e-KYC ৰ এই অংিৰ জৰিয়লত অৰভগমন 
 াভ কৰৰব পাৰৰ https://uidai.gov.in/ecosystem.html ত৷ 

• কযাগালযাগ আৰু সমিজন অংি: আপৰুন UIDAI ৰ পৰৰচা ক মণ্ড ী আৰু সংৰিষ্ট্ আঞ্চৰ ক 
কাযজা য়ত আৰু ৰনষ্পৰি কাযজয প্ৰণা ীৰ অৰভলযাগ ৰবভাগলৰা ওচৰ চাৰপব পালৰ UIDAI ৰ 
দ্বাৰা পৰৰচাৰ ত কৱবচাইট https://uidai.gov.in/contact-support.html ৰ পৰা৷ 

 
আপুৰন কৱবচাইটত উপ ব্ধ ৰবৰভি কসৱাসমুহ বযৱহাৰ কৰৰব পালৰ৷ আপুৰন UIDAI দ লৰা ক াগাল াগৰ 
ৰবৱৰণ  াভ কৰৰব পালৰ৷ কৱবচাইটত এক ৰবসৃ্তত ৰবৱৰণ আলছ সঘলন কসাধা প্ৰশ্নসমুহ (FAQs)সম্পলকজ 
ৰ লয় সমস্ত আধাৰ প্ৰৰিয়ালবাৰৰ ৰবৱৰণ আৰ ুকসৱা সম্পকীয় প্ৰশ্নলবাৰৰ উিৰ প্ৰদান কলৰ ৷ 

 

১০.৪ আধাৰ ছা লবা  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

আলপানাৰ প্ৰশ্নলবাৰৰ উিৰসমুহ  াভ কৰক 

‘Ask Aadhar’ ৰ 

বসলত কলিাপকিনৰ দ্বাৰা 

 
ৰ লকালনা অৰভল াগৰ বালব, আপুৰন অন াইন ক ালগ এক অৰভল াগ ৰদব পাৰৰবাঃ 

https://resident.uidai.gov.in/file-complaint ৰ পৰা আৰু আলপানাৰ অৰভল াগৰ ৰিৰত জাৰনব 
পাৰৰবাঃ https://resident.uidai.gov.in/check-complaintstatus পৰা৷ 

 

http://www.uidai.gov.in/
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আলপানাৰ বালব এক নতুন স্পিজ ৰবনু্দৰ সংল াজলনলৰ, UIDAI এ আধাৰ কৱবচাইটত ছাটলবাট কসৱা আৰম্ভ 
কৰৰলছ৷ আপুৰন আলপানাৰ আধাৰ সম্পকীয় প্ৰশ্নসমুহ কলিাপিনৰ জৰিয়লত সুৰধব পালৰ৷ আপুৰন মাত্ৰ 
uidai.gov.in সাক্ষাত কৰৰ কপজলটাৰ কসাাঁহাতৰ ত ৰ িাল  িকা ‘Ask Aadhaar’ আইকনত ৰিক কৰৰল  
হ’ ৷ ‘Ask Aadhaar’ ছাটলবালট আলপানাৰ প্ৰশ্নলবাৰৰ তাৎক্ষৰণকভালৱ সঠিক প্ৰৰতৰিয়া প্ৰদান কলৰ৷ 
আপুৰন আমাৰ ছাটলবাট সম্পলকজ ককালনা প্ৰৰতৰিয়া প্ৰকাি কৰৰব পালৰ আৰ ুএই কসৱা উিত কৰৰবক  
আৰম আলপানাৰ পৰামিজসমুহ সৰিৰবষ্ট্ কৰৰবক  সুিী হ’ম৷ 

আধাৰ সম্পলকজ  উদয় কহাৱা প্ৰশ্নসমহুৰ উিৰসমুহ প্ৰদান কৰাৰ এক উলেিযৰ বসলত, ‘Ask Aadhaar’ 
ছাটলবালট আলপানাৰ প্ৰশ্নসমুহৰ তাৎক্ষৰণকভালৱ সঠিক উিৰ প্ৰদান কলৰ৷ আপুৰন আমাৰ ছাটলবাট সম্পলকজ 
ককালনা প্ৰৰতৰিয়া প্ৰকাি কৰৰব পালৰ আৰ ুআৰম আলপানাৰ পৰামিজসমুহ সৰিৰবষ্ট্ কৰৰবক  সুিী হ’ম৷ 

 

১০.৫  সামাৰজক প্ৰচাৰ মাধযম 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

সামাৰজক প্ৰচাৰ মাধযম আৰজৰ পৃৰিৱীত আটাইতকক পচন্দৰ আৰ ুক াগাল াগ অৰভগমনৰ উপায় ৰহচালপ 
ৰক্ষপ্ৰভালৱ স ৰন বহলছ৷ আধালৰ সামাৰজক প্ৰচাৰ মাধযমৰ প্ৰভাৱ আৰু বযৱহাৰ বুৰজ পাই আৰু বহু মঞ্চ 
আগবিাই আধাৰ ধাৰকসক ক ঢুৰক পাবক ৷ 
১০.৫.১ ৰবভাগীয় সামাৰজক প্ৰচাৰ মাধযমৰ প্ৰ াই সমহু: 
আপুৰন UIDAI দ ক ক াগাল াগ কৰৰব পালৰ ত ত উলেি কৰা সামাৰজক প্ৰচাৰ মাধযমৰ মঞ্চলবাৰৰ ক ালগলৰাঃ 

১০.৫.১.১  ুই াৰ: 
UIDAI ৰ ত ত উলেি কৰা ৰবভাগীয় টুইটাৰ কহলণ্ড সমুহ আলছ: 
ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰ: 

• @Aadhaar_Care (https://twitter.com/Aadhaar _Care) – ৰবভাগীয় আধাৰ 
গ্ৰাহক  ত্নৰ টুইটাৰ কহলণ্ড  

• @UIDAI (https://twitter.com/UIDAI) – কহলণ্ড   ত আপুৰন আধাৰ সম্পকীয় 
সমস্ত তিয/ কঘাষণাসমুহ  াভ কৰৰব 

• @ceo_uidai (https://twitter.com/ceo_uidai)– UIDAI ৰ CEO ৰ ৰবভাগীয় 
প্ৰিাই     
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আঞ্চৰ ক স্তৰ: 
• @UIDAIChandigarh (https://twitter.com/UIDAIChandigarh) – আধাৰ আঞ্চৰ ক 

কা জা য় চৰণ্ডগিৰ ৰবভাগীয় টুইটাৰ একাউন্ট৷ আৱাসীসকল  এই একাউন্টলটাত ক াগাল াগ 
কৰৰব পালৰ চৰণ্ডগি, জমু্ম আৰ ুকাশ্মীৰ,  াোি, হাৰৰয়ানা, ৰহমাচ  প্ৰলদি আৰ ুপাঞ্জাৱ 
সম্পকীয় প্ৰশ্নসমুহৰ বালব৷ 

• @UIDAIDelhi (https://twitter.com/UIDAIDelhi) – আধাৰ আঞ্চৰ ক কা জা য় ৰদেীৰ 
ৰবভাগীয় টুইটাৰ একাউন্ট৷ আৱাসীসকল  এই একাউন্টলটাত ক াগাল াগ কৰৰব পালৰ নতুন 
ৰদেী, মধয প্ৰলদি, ৰাজিান বা উিৰািণ্ড প্ৰলদিসমহু সম্পকীয় প্ৰশ্নসমহুৰ বালব৷ 

• @UIDAIMumbai (https://twitter.com/UIDAIMumbai) - আধাৰ আঞ্চৰ ক কা জা য় 
মুম্বাইৰ ৰবভাগীয় টুইটাৰ একাউন্ট৷ আৱাসীসকল  এই একাউন্টলটাত ক াগাল াগ কৰৰব পালৰ 
মহাৰাষ্ট্ৰ, গুজৰাট, কগাৱা, দমন আৰ ু ৰেউ আৰ ুদাদৰা আৰ ুনগৰ হালৱ ী অঞ্চ সমুহ 
সম্পকীয় প্ৰশ্নসমুহৰ বালব৷ 

• @UIDAIBengaluru (https://twitter.com/UIDAIBengaluru) - আধাৰ আঞ্চৰ ক কা জা য় 
কবংগা ুৰুৰ ৰবভাগীয় টুইটাৰ একাউন্ট৷ আৱাসীসকল  এই একাউন্টলটাত ক াগাল াগ কৰৰব 
পালৰ কণজাটক, ককলৰ া, তাৰম  নােু, পৰণ্ডলচৰী আৰ ু ক্ষদ্বীপ সম্পকীয় প্ৰশ্নসমহুৰ বালব৷ 

• @UIDAIHyderabad (https://twitter.com/UIDAIHyderabad) - আধাৰ আঞ্চৰ ক 
কা জা য় হাইদৰাবাদৰ ৰবভাগীয় টুইটাৰ একাউন্ট৷ আৱাসীসকল  এই একাউন্টলটাত ক াগাল াগ 
কৰৰব পালৰ অন্ধ্ৰ প্ৰলদি, কতল গানা, ঊৰৰষা, চৰিিগি আৰ ুআন্দামান আৰ ু ৰনলকাবৰ 
দ্বীপসমুহ সম্পকীয় প্ৰশ্নসমহুৰ বালব৷ 

• @UIDAIRanchi (https://twitter.com/UIDAIRanchi) - আধাৰ আঞ্চৰ ক কা জা য় ৰাচীৰ 
ৰবভাগীয় টুইটাৰ একাউন্ট৷ আৱাসীসকল  এই একাউন্টলটাত ক াগাল াগ কৰৰব পালৰ ঝাৰিণ্ড, 
ৰবহাৰ আৰু পৰশ্চম বংগ প্ৰলদিসমুহ সম্পকীয় প্ৰশ্নসমুহৰ বালব৷ 

• @UIDAILucknow (https://twitter.com/UIDAILucknow) - আধাৰ আঞ্চৰ ক কা জা য় 
 লণৌৰ ৰবভাগীয় টুইটাৰ একাউন্ট৷ আৱাসীসকল  এই একাউন্টলটাত ক াগাল াগ কৰৰব পালৰ 
উিৰ প্ৰলদি আঞ্চ  সম্পকীয় প্ৰশ্নসমহুৰ বালব৷ 

• @UIDAIGuwahati (https://twitter.com/UIDAIGuwahati) - আধাৰ আঞ্চৰ ক কা জা য় 
গুৱাহাটীৰ ৰবভাগীয় টুইটাৰ একাউন্ট৷ আৱাসীসকল  এই একাউন্টলটাত ক াগাল াগ কৰৰব 
পালৰ অসম, কমঘা য়, নাগাল ণ্ড, মৰণপৰু, ৰমলজাৰাম, অৰুণাচ  প্ৰলদি, ৰত্ৰপুৰা আৰ ুৰচৰিম 
সম্পকীয় প্ৰশ্নসমুহৰ বালব৷ 

 
আপুৰন UIDAI ক কপানপটীয়াকক টুইটসমহু বা কমলচজ কৰৰ ক াগাল াগ কৰৰব পালৰ৷ আমাৰ সামাৰজক 
প্ৰচাৰ মাধযমৰ অৰভল াগ পৰৰচা না দল  আলপানাক সহায় কৰৰব৷ 

 
১০.৫.১.২ ক চবুক: 
UIDAI ৰ www.facebook.com/AadhaarOfficial মাত্ৰ এিন ৰবভাগীয় কিচবুক কপজ আলছ৷ 
আপুৰন সাধাৰণভালৱ কিচবকুত @AadhaarOfficial সন্ধান কৰৰব পালৰ আৰু আমাক 
 াইক/ি’ক া কৰৰব পালৰ কিহতীয়া তিযসমুহ পাই িাৰকবক ৷ ককালনা ৰনৰদজষ্ট্ প্ৰশ্নৰ বালব 
আপুৰন আমাৰ বযৰক্তগত কমলচজ কপ্ৰৰণ কৰৰব পালৰ বা ৰ লকালনা কিচবুক কপাষ্ট্ত মতবয 
কৰৰব পালৰ৷ 



Unique Identification Authority of India 

Government of India 

Aadhaar Handbook for Residents 2020-Ver.1.1 45 

 

 

১০.৫.১.৩ য়ুটিউব: 
https://www.youtube.com/user/AadhaarUID ৰ জৰিয়লত য়ুটিউবত িকা সকল া 
বযৱহাৰকাৰীৰ বালব ৰবভাগীয় আধাৰ কচলন লটা সুগময৷ আপুৰন য়ুটিউবত ‘Aadhaar UID’ 
সন্ধান কৰৰব পালৰ আৰ ুস্বাচিাইব কৰৰব পালৰ আমাৰ ৰবভাগীয় কচলন লটা৷ এই কচলন লটাত 
উৎসগীকৃত কেৰ ষ্ট্ আলছ আমাৰ অন াইন কসৱা সম্বলন্ধ সকল ালবাৰ প্ৰৰিক্ষণমূ ক ৰভৰেঅৰ 
বালব, আধাৰ সম্পলকজ তিযমূ ক ৰভৰেঅ, আমাৰ সকল া টিৰভ ৰবজ্ঞাপন, ৰবলিষ বাতজ াসমহু, 
বাতৰৰৰ প্ৰৰতলবদনসমহু, প্ৰৰতল াগীতাৰ ৰভৰেঅসমুহ আৰ ুবহুলতা৷ তিযমূ ক কহাৱাৰ উপৰৰও, 
কচলন লটাই এক আভাষ ৰদলয় সমস্ত কদিৰ আধাৰ ধাৰকসক ৰ দ্বাৰা বতয়াৰ কৰা আকষজণীয় 
ৰভৰেঅ উপাদানৰ৷ আপুৰন আমাৰ ৰভৰেঅত এক মতবযও কৰৰব পালৰ বা প্ৰৰতৰিয়াও জনাব 
পালৰ৷ 

১০.৫.১.৪ ইনষ্ট্াগ্ৰাম: 
UIDAI এ কিহতীয়াকক ইনষ্ট্াগ্ৰামত আধাৰৰ ৰবভাগীয় গ্ৰাহক  ত্ন একাউন্ট মূকৰ  কৰৰলছ৷ 
আপুৰন আমাক @aadhaar_official (https://instagram.com/aadhaar_official) ত িল া 
কৰৰব পালৰ৷লকালনা ৰনৰদজষ্ট্ প্ৰশ্নসমুহৰ বালব, আপুৰন আমাক কপানপটীয়া কমলচজ কপ্ৰৰণ কৰৰব 
পালৰ আৰ ুআমাৰ দল  তাৰ উিৰ প্ৰদান কৰৰব৷ 

১০.৫.১.৫ ৰ ঙ্কডইন: 
ভাৰতীয় ৰবৰিষ্ট্ পৰৰচয় প্ৰাৰধকৰণৰ ৰবভাগীয় কপজলটা হ’  
https://www.linkedin.com/company/unique-identification-authority-of-india-uidai-৷ 
আৰম এই প্ৰিাই ত আধাৰ সম্পকীয় তিয আৰ ুবাতৰৰসমুহ জনাওাঁ৷ 

 
১০.৫.২ ভুৱা প্ৰ াই সমহু/ বযৱহাৰকাৰীৰ একাউন্টসমহুৰ পৰা সাবধান 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UIDAI ৰ ৰবভাগীয় সকল া সামাৰজক প্ৰচাৰ মাধযমৰ প্ৰিাই সমুহ প্ৰমাণীকৃত আৰ ুআলপানাক ককৱ  
ৰবভাগীয় প্ৰিাই সমুহলহ িল া/ ক াগাল াগ কৰৰবক  পৰামিজ প্ৰদান কৰা হয়৷ ভুৱা প্ৰিাই  কপাষ্ট্সমুহৰ 
ককালনা কিা ৰবশ্বাস নকৰৰব৷ আধাৰ বা UIDAI ৰহচালপ ভাও ধৰা অনয ককালনা সামাৰজক প্ৰচাৰ 
মাধযমৰ একাউন্টাৰ বসলত কিা-বতৰা নহ’ব বা আলপানাৰ ককালনা তিয নজনাব৷ 
অনুগ্ৰহ কৰৰ মন কৰৰব ক   ৰদ ককালনা বযৰক্তলয় কতওাঁৰ সামাৰজক প্ৰচাৰ মাধযমৰ প্ৰিাই ত আধাৰৰ 
ৰবভাগীয় প্ৰিাই লটা কতওাঁল াকৰ কমজি  ৰহচালপ কদিুৱাই ৰাৰিলছ, এইলটাই নবুুজাই ক  কতওাঁ UIDAI ৰ 
কমজচাৰী৷ অনুগ্ৰহ কৰৰ uidai.gov.in ত পৰৰচা ক মণ্ড ী প্ৰসংগক  মন কৰৰব ককালনা বযৰক্তৰ কমজি ৰ 
দাবীৰ সতযতা ৰনৰশ্চত কৰাৰ বালব৷ 

http://www/


Unique Identification Authority of India 

Government of India 

Aadhaar Handbook for Residents 2020-Ver.1.1 46 

 

 

 

১০.৬ আধাৰৰ আঞ্চৰ ক কাযজা য়সমুহ 
 

UIDAI এ অনলুমাৰদত কৰা ৰাজযসমহু আৰ ু ককন্দ্ৰীয় িাৰসত অঞ্চ সমহুৰ কা জয সম্পাদন, 
কা জযকৰীকৰণসমহুৰ পৰৰচা না আৰ ু সমসযা সমাধান সহজসাধয কৰাৰ বালব ৮ টা আঞ্চৰ ক 
কা জা য় (RO) িাপন কৰৰলছ৷ প্ৰৰতলটা RO ৰ ইয়াৰ ৰনৰদজষ্ট্ এল কা অনসুৰৰ ৰনধজাৰৰত এক ৰনজস্ব 
সৰূচত কক্ষত্ৰাৰধকাৰ িালক ৰ  ৰনৰদজষ্ট্ এল কা সম্পৰকজ ত কা জয প্ৰণা ীসমহু আৰ ুঅৰভল াগসমহু সম্পলকজ  
পৰৰচা না কলৰ৷ https://uidai.gov.in/contact-support/contact-directory/regional-offices.html 
ত ৰনজ ৰনজ আঞ্চৰ ক কা জা য়ৰ ক াগাল াগৰ ৰবৱৰণ উপ ব্ধ িালক৷ 

 
৮ টা আঞ্চৰ ক কা জা য় অৱৰিত: 

• ৰদেী –  
ৰদেী, মধয প্ৰলদি, ৰাজিান বা উিৰািণ্ডৰ অঞ্চ  সামৰৰ  য় 
ঠিকনা: গ্ৰাউণ্ড ফ্ল’ৰ, প্ৰগৰত বমদান কমি’ কষ্ট্চন, প্ৰগৰত বমদান, নতুন ৰদেী- ১১০০০১  

 
• কবংগা ুৰু, কণজা ক – 

কণজাটক, ককলৰ া, তাৰম  নােু, পৰণ্ডলচৰী আৰ ু ক্ষদ্বীপ অঞ্চ  সামৰৰ  য় 
ঠিকনা: িৰনজা ভৱন, নং ৪৯, তৃতীয় মহ া, চাউি উইং কৰচ ককাচজ  কৰাে, বংগা ুৰ-ু 
৫৬০০০১ 

 
• চৰণ্ডগি – 

চৰণ্ডগি, জমু্ম আৰ ুকাশ্মীৰ,  াোি, হাৰৰয়ানা, ৰহমাচ  প্ৰলদি আৰ ুপাঞ্জাৱ অঞ্চ  সামৰৰ  য় 
ঠিকনা: এচৰচও ৯৫-৯৮, গ্ৰাউণ্ড এণ্ড কচলকণ্ড ফ্ল’ৰ, কচক্টৰ ১৭- ৰব, চৰণ্ডগি ১৬০০১৭ 

 
• মুম্বাই, মহাৰাষ্ট্ৰ – 

মহাৰাষ্ট্ৰ, গুজৰাট, কগাৱা, দমন আৰ ুৰেউ আৰ ুদাদৰা আৰ ুনগৰ হালৱ ী অঞ্চ  সামৰৰ  য় 
ঠিকনা: সপ্তম মহ া, এমটিএনএ  এলক্সঞ্জ, ৰজৰে কচামানী মাগজ, কাি কপলৰে, ককা াবা, মুম্বাই- 
৪০০০০৫ 
 
 

 

 
 

 
ৰদেী  

চৰণ্ডগি মমু্বাই গুৱাহাটী  
 লণৌ | হাইদৰাবাদ 
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• ৰাচী, ঝাৰিণ্ড – 
ঝাৰিণ্ড, ৰবহাৰ আৰ ুপৰশ্চম বংগ অঞ্চ  সামৰৰ  য় 
ঠিকনা: প্ৰিম মহ া, আৰআইএৰেএ কচলে  অৰিচ ৰবৰডং, নামকুম ইণ্ডাৰষ্ট্ৰলয়  এৰৰয়া, এচটিৰপআই 

ক াৱাৰেহৰ ওচৰত, ৰাচী- ৮৩৪০১০ 
 

• গুৱাহাটী, অসম – 
অসম, কমঘা য়, নাগাল ণ্ড, মৰণপুৰ, ৰমলজাৰাম, অৰুণাচ  প্ৰলদি, ৰত্ৰপুৰা আৰ ুৰচৰিম অঞ্চ  সামৰৰ 
 য় 
ঠিকনা: ব্লক-V, প্ৰিম মহ া, হাউচলিে কলম্পক্স, কব ত া-বৰিষ্ট্ কৰাে, ৰদচপৰু, গুৱাহাটী- 

৭৮১০০৬ 
 

•  লণৌ, উিৰ প্ৰলদি – 
সমগ্ৰ উিৰ প্ৰলদি অঞ্চ  সামৰৰ  য় 
ঠিকনা: তৃতীয় মহ া, উিৰ প্ৰলদি সমাজ ক যান ৰনমজাণ ৰনগম ৰবৰডং, টিৰচ-৪৬/ ৰভ. ৰবভুটি িাণ্ড, 

কগামটি নগৰ,  লণৌ- ২২৬০১০ 
 

• হাইদৰাবাদ, কতল ংগানা – 
অন্ধ্ৰ প্ৰলদি, কতল গানা, ঊৰৰষা, চৰিিগি আৰ ুআন্দামান আৰ ুৰনলকাবৰ দ্বীপসমহু অঞ্চ ৰ সামৰৰ 
 য় 
ঠিকনা: ষষ্ঠ মহ া, ইষ্ট্ ব্লক, স্বণজা জয়তী কলম্পক্স, মাতৃভানাম অমৰপ্ৰীতৰ কাষত, হাইদৰাবাদ- 

৫০০০৩৮, কতল ংগানা ৰাজয 
 

 
আঞ্চৰ ক কা জা য়সমুহৰ ক াগাল াগৰ 

ৰবৱৰণসমুহ কপাৱাৰ বালব: 
কেন কৰক 
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  অধযায় ১১: আধাৰ আইন ২০১৬  
 

 
UIDAI আধাৰ (অিজকনৰতক আৰ ুঅনযানয চৰকাৰী সাহা জযসমুহ, সুৰবধাসমুহ আৰ ু কসৱাসমহুৰ  ক্ষয ুক্ত ৰবতৰণ) 
আইন, ২০১৬ ৰ ২৬ মাচজ  ২০১৬ ত প্ৰকাৰিত ৰবভাগীয় কগলজট অৰধসচূনা এক ৰবৰধগত প্ৰাৰধকৰণ প্ৰৰতষ্ঠান৷ 

 
UIDAI ক এক প্ৰাৰধকৰণ ৰহচালপ অৰধসূচনা জাৰৰ কৰা বহৰছ  ১২ জ ুাই ২০১৬ ত৷ ে এ ৰব পালণ্ড UIDAI ৰ 
প্ৰিম CEO ৰহচালপ ২১ জ ুাই, ২০১৬ ত ৰন ুৰক্ত ৰদয়া বহৰছ ৷ অধযক্ষ আৰ ুকতৃজ ত্বিী  সদসযসক ক ১২ কচলপ্তম্বৰ, 
২০১৬ ত ৰন ুৰক্ত ৰদয়া বহৰছ ৷ আধাৰ আইনৰ সকল া অনুলেদ, অনুলেদ ২১ ৰ বালদ, এলকৰদনাই অৰধসূৰচত কৰা 
বহৰছ ৷ 

 
ৰনম্ন উলেৰিত আইনসমুহ ১৪ কচলপ্তম্বৰ, ২০১৬ ত অৰধসূৰচত কৰা বহৰছ : 

• ভাৰতীয় ৰবৰিষ্ট্ পৰৰচয় প্ৰাৰধকৰণ (কতৃজ পক্ষৰ ববঠকত বযৱসাৰয়ক ক নলদন) আইন, ২০১৬ (২০১৬ 
ৰ নম্বৰ ১) 

• আধাৰ (পঞ্জীয়ন আৰ ুআপলেট) আইন, ২০১৬ (২০১৬ ৰ নম্বৰ ২) 
• আধাৰ (প্ৰমাণীকৰণ) আইন, ২০১৬ (২০১৬ ৰ নম্বৰ ৩) 
• আধাৰ (তিয সৰুক্ষা) আইন, ২০১৬ (২০১৬ ৰ নম্বৰ ৪) 
• আধাৰ (তিযৰ ৰবৰনময়) আইন, ২০১৬ (২০১৬ ৰ নম্বৰ ৫) 

 
ভাৰতীয় ৰবৰিষ্ট্ পৰৰচয় প্ৰাৰধকৰণ (UIDAI) এ, ভাৰত চৰকাৰৰ, ইল ক্ট্ৰৰনকচ এণ্ড ইনিলমজচন কটকনল াৰজ (MeitY) 
অধীনত, এক ৰবৰধগত প্ৰাৰধকৰণ ৰহচালপ কা জয কলৰ৷ 
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১১.১ UIDAI ৰ দায়বদ্ধতাসমুহ 
 

UIDAI আধাৰ আইন ২০১৬ ৰ অধীনত আধাৰ পঞ্জীয়ন আৰ ুপ্ৰমাণীকৰণৰ বালব দায়বদ্ধ৷ 
এই দায়বদ্ধতাসমুলহ সামৰৰ  য়: 

• সকল া স্তৰলত আধাৰ জীৱন চিৰ কা জযকৰীকৰণ আৰ ুপৰৰচা না৷ 
• নীৰতৰ ৰবকাি 
• বযৰক্তসক ৰ আধাৰ নম্বৰ প্ৰদান বালব প্ৰৰিয়া আৰ ুপ্ৰণা ী  
• প্ৰমাণীকৰণৰ সম্পাদনা 

 

 
আধাৰ আইন ২০১৬ ৰ এটা 

প্ৰৰতৰ ৰপ োউনল াে কৰাৰ বালব 
কেন কৰক 
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আলপানাৰ পঞ্জীয়ন আৰ ুআপলেট আধাৰ (পঞ্জীয়ন আৰ ুআপলেট) আইন, ২০১৬ ৰ দ্বাৰা িাৰসত৷ আলপানাৰ বসলত 
কপানপটীয়া প্ৰাসংৰগকতা িকা আইনসমুহ পুনৰ উৎপি কৰা বহলছ আলপানাৰ তিযৰ বালব: 

 
১২.১ অধযায় II – আৱাসী পঞ্জীয়ন প্ৰৰিয়া 

 

৩. পঞ্জীয়নৰ বালব প্ৰলয়াজনীয় বায়লমৰিক তিয — 
(১) পঞ্জীয়নৰ কৰৰবক  ৰবচৰা সকল া বযৰক্তলৰ (পাাঁচ বছৰৰ ত ৰ ৰিশুৰ বাৰহলৰ) ত ত 

উলেি কৰা বায়লমৰিক তিযসমুহ সংগ্ৰহ কৰা হয়: 
(i) মুিমণ্ডৰ ছৰব; 
(ii) আটাইলকইটা ১০ টা আঙুৰ ৰ চাপ; আৰ ু
(iii) উভয় মৰণব য়ৰ কেন৷ 

(২) বায়লমৰিক তিয সংগ্ৰহৰ গ্ৰহণল াগয মান প্ৰাৰধকৰণৰ দ্বাৰা ইয়াৰ উলেলিয ৰনৰদজষ্ট্ কৰৰ 
ৰদয়া হয়৷ 

৪. পঞ্জীয়নৰ বালব প্ৰলয়াজনীয় কডম’গ্ৰাৰ ক তিয — 
(১) পঞ্জীয়নৰ কৰৰবক  ৰবচৰা সকল া বযৰক্তলৰ (পাাঁচ বছৰৰ ত ৰ ৰিশুৰ বাৰহলৰ) ত ত 

উলেি কৰা কেম’গ্ৰাৰিক তিযসমুহ সংগ্ৰহ কৰা হয়:

অধযায় ১২: আধাৰ (পঞ্জীয়ন আৰু আপলড ) আইন, ২০১৬ 
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(iv) নাম 
(v) জন্মৰ তাৰৰি 
(vi) ৰ ংগ 
(vii) আৱাৰসক ঠিকনা 

(২) পঞ্জীয়নৰ সময়ত ত ত উলেি কৰা কেম’গ্ৰাৰিক তিযসমুলহা অৰতৰৰক্তভালৱ সংগ্ৰহ কৰা 
হ’ব পালৰ, পঞ্জীয়ন কৰৰ িকা বযৰক্তৰ অৰভমত অনুসালৰ: 
(viii) কমাবাই  নম্বৰ 
(ix) ইলমই  ঠিকনা 

(৩) পৰৰচায়ক ৰভৰিক পঞ্জীয়নৰ কক্ষত্ৰত, ত ত উলেি কৰা অৰতৰৰক্ত তিযসমুহ সংগ্ৰহ কৰা 
হয়: 
(x) পৰৰচায়কৰ নাম 
(xi) পৰৰচায়কৰ আধাৰ নম্বৰ 

(৪) পৰৰয়া ৰ মূৰব্বীৰভৰিক পঞ্জীয়নৰ কক্ষত্ৰত, ত ত উলেি কৰা অৰতৰৰক্ত তিযসমুহ সংগ্ৰহ 
কৰা হয়: 
(xii) পৰৰয়া ৰ মূৰব্বীৰ নাম 
(xiii) সম্পকজ  
(xiv) পৰৰয়া ৰ মূৰব্বীৰ আধাৰ নম্বৰ 
(xv) পৰৰয়া ৰ মূৰব্বীৰ বায়লমৰিক তিযৰ এক আৰহজ 

(৫) উপৰত উলেি কৰা কেম’গ্ৰাৰিক তিযসমুহ গ্ৰহণল াগয মান প্ৰাৰধকৰণৰ দ্বাৰা ইয়াৰ 
উলেলিয ৰনৰদজষ্ট্ কৰৰ ৰদয়া হয়৷ 

(৬) কেম’গ্ৰাৰিক তিযসমুহত জাৰত, ধমজ, বণজ, জনজাৰত, নলৃগাষ্ঠীয়, ভাষা, আইনী 
অৰধকাৰৰ কৰকেজ , আয় বা আৱাসীৰ স্বািযৰ ইৰতহাস৷ 

 
৫. পাঁচ বছৰৰ ত ৰ ৰিশুৰ পঞ্জীয়নৰ বালব প্ৰলয়াজনীয় তিযসমহু— 

(১) পাাঁচ বছৰৰ ত ৰ ৰিশুৰ বালব, ত ত উলেি কৰা কেম’গ্ৰাৰিক আৰ ু বায়লমৰিক 
তিযসমুহ সংগ্ৰহ কৰা হয়: 

(ক) নাম 
(ি) জন্মৰ তাৰৰি 
(গ) ৰ ংগ 
(ঘ) পঞ্জীয়ন ID বা ৰপতৃ-মাতৃ ৰ লকালনা এগৰাকীৰ আধাৰ নম্বৰ, ৰবলিষকক মাতৃৰ 

ৰপতৃ-মাতৃ দলুয়াগৰাকী জীয়াই িকাৰ কক্ষত্ৰত, বা অৰভভাৱক৷ কতলন ৰপতৃ-মাতৃ বা 
অৰভভাৱকৰ আধাৰ নম্বৰ বা EID বাধযতামূ ক, আৰ ু গলত সম্পকজ ৰ বালব এক 
কক্ষত্ৰ ও কৰকেজ  কৰৰ ৰিা হয়৷ 

(ঙ) এলন ৰিশুৰ ঠিকনা ৰ  সম্পৰকজ ত ৰপতৃ-মাতৃ বা অৰভভাৱকৰ বসলত এলক হয়৷ 
(চ) ৰিশুৰ মুিমণ্ড ৰ িলটা সংগ্ৰহ কৰা হয়৷ ৰপতৃ-মাতৃ ৰ লকালনা এগৰাকীৰ বা 

অৰভভাৱকৰ বায়লমৰিক তিযও সংগ্ৰহ কৰা হয় বা প্ৰমাণীকৰণ কৰা হয় পঞ্জীয়নৰ 
সময়ত৷ 

(২) পঞ্জীয়নৰ সময়ত অনুসচূী II তাৰ কাভুক্ত কৰাৰ দলৰ ৰপতৃ-মাতৃ/ অৰভভাৱকৰ বসলত 
সম্পকজ  িাপনৰ বালব আৰ ুৰিশুৰ বাৰসন্দা প্ৰমাণ পত্ৰৰ (PoR) নৰি সংগ্ৰহ কৰা হয়৷ 
সম্পকজ ৰ নৰি (PoR) ৰ ৰভৰিত ককৱ  কসইসক  ৰিশুলৰ পঞ্জীয়ন কৰৰব পৰা  ায়,  াৰ 
নামসমহু সম্পকজ ৰ নৰিত কৰকেজ  কৰা িালক৷   
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৬. বায়লমৰিক বযৰতিমৰ বসলত আৱাসীসক ৰ পঞ্জীয়ন — 

(১) আৱাসীসক  ৰ লয় আঙুৰ ৰ চাপ প্ৰদান কৰৰব কনাৱালৰ, ককালনা কাৰণত ক লন আঘাত, 
ৰবকৃৰত, আঙুৰ সমুহ/ হাতলবাৰ কদহৰ পৰা ৰাৰচ কপল াৱা বা অনয ককালনা সম্পকীয় 
কাৰণ, কতলন আৱাসীৰ ককৱ  মৰণব য়ৰ কেন সংগ্ৰহ কৰা হয়৷ 

(২) আৱাসীসক  ৰ লয় এই নীৰতসমুলহ পৰৰকল্পনা কৰাৰ দলৰ ককালনা ধৰণৰ বায়লমৰিক 
তিয প্ৰদান কৰৰব কনাৱালৰ, কতৃজ পক্ষই পঞ্জীয়ন আৰ ু চিটলৱৰ আপলেটত কতলন 
বযৰতিমসমুহ পৰৰচা না কৰৰব  ালগ আৰ ুকতলন পঞ্জীয়নসমুহ ইয়াৰ উলেলিয কতৃজ পক্ষই 
ৰনধজাৰৰত প্ৰৰিয়া অনুসালৰ সম্পি কৰৰব  ালগ৷ 

 
১২.২ অধযায় IV – আৱাসীৰ তিয আপলড  
 

১৬. পৰৰচয়ক তিয আপলড ৰ অনলুৰাধ— 
এক আধাৰ ধাৰলক কতওাঁৰ কেম’গ্ৰাৰিক তিয বা বায়লমৰিক তিযৰ সা স ৰন কৰৰব ৰবচাৰৰব 
পালৰ ককালনা ৰনৰদজষ্ট্ কাৰণলবাৰৰ বালব আইনৰ অনুলেদ ৩১ ত এই অধযায়ত িকা ৰনধজাৰৰত 
আপলেটৰ প্ৰৰিয়া অনু ায়ী৷ 

 
১৭. ৰিশুৰ বালব বাধযতাম ূক আপলড  — 

কতৃজ পক্ষই ককালনা ৰিশুৰ পাাঁচ বছৰ আৰু কপান্ধৰ বছৰ বয়স কহাৱাৰ  লগ  লগ কতওাঁল াকৰ 
বায়লমৰিক তিয আপলেট কৰাৰ প্ৰলয়াজন হ’ব কতৃজ পক্ষই ৰনধজাৰৰত কৰৰ ৰদয়া প্ৰৰিয়া 
অনসুালৰ৷ 

 
১৯. আৱাসীৰ তিযসমহু আপলড  কৰাৰ পদ্ধৰত — 

আৱাসীৰ তিয CIDR ত আপলেট কৰা প্ৰৰিয়া হয়লটা ত ত উলেি কৰা পদ্ধৰতসমুহৰ মালজলৰ 
কৰা হ’ব পালৰ: 
(ক) ৰ লকালনা পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰত অপালৰটৰ আৰ/ু বা প জলবক্ষকৰ সহায়ৰ বসলত৷ আৱাসীসক ক 

বায়লমৰিকভালৱ প্ৰমাণীকৰণ কৰা হ’ব আৰ ুকতওাঁ আধাৰ নম্বৰ প্ৰদান কৰালটা প্ৰল াজনীয় 
হ’ব আপলেট কৰৰব ৰবচৰা পৰৰচয় তিযৰ বসলত৷ 

(ি) অন াইন কমাোঃ কেম’গ্ৰাৰিক তিয অন াইন ক ালগও আপলেট কৰৰব পাৰৰ ৰনৰদজষ্ট্ 
পলটজ  ৰ জৰিয়লত আধাৰ নম্বৰ আৰ ুপঞ্জীয়নভুক্ত কমাবাই  নম্বৰ প্ৰদান কৰৰ৷ প্ৰমাণীকৰণ 
কৰা হয় ওৱান-টাইম-পাছৱােজ  (OTP) ৰ জৰিয়লত ৰ  আলপানাৰ পঞ্জীয়নভুক্ত কমাবাই  
নম্বৰত কপ্ৰৰণ কৰা হয়৷ 

 
আৱাসীসক ক আপলেট কৰা এক ৰনৰদজষ্ট্ ID প্ৰদান কৰা হ’ব আপলেটৰ ৰিৰত জাৰনবক , 
আৰ ুসংলিাৰধত আধাৰ পত্ৰ আৱাসীৰ বালব ইয়াৰ বালব কতৃজ পক্ষই ৰনধজাৰণ কৰৰ ৰদয়া পদ্ধৰত 
অনু ায়ী কাৰয়ক ৰূপত বা ইল ক্ট্ৰৰনক আকাৰত উপ ব্ধ কৰা হ’ব পালৰ৷ আপলেটৰ বালব 
বযৱহৃত আৰহজ সমহু, কটমলেটসমহু, কচকৰ ষ্ট্ৰ বসলত আপলেটৰ প্ৰৰিয়াসমুহ, মানলবাৰ আৰ ু
নীৰতসমুহ অনুসৰণ পদ্ধৰতসমুহ ইয়াৰ বালব কতৃজ পক্ষই ৰনধজাৰণ কৰৰ ৰদয়া অনু ায়ী িালক৷ 
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২০. সুৰবধাজনক মাচু  — 

কেম’গ্ৰাৰিক তিয আৰ ুবায়লমৰিক তিয আপলেট কৰাৰ বালব কতৃজ পক্ষই পঞ্জীয়কসক ক এক 
সুৰবধাজনক মাচু  আৱাসীসক ৰ পৰা আদায় কৰৰবক  অনুলমাদন জনাব পালৰ, ৰ লটা কতৃজ পক্ষই 
ৰনধজাৰণ কৰৰ ৰদয়া পৰৰমাণতকক অৰধক নহ’ব৷ 
 

 
১২.৩ অধযায় VI – আধাৰ নম্বৰ আৰু পৰৰচয় তিযসমুহ প্ৰতযাহাৰ তিা 

ৰনৰিয়কৰণ  
 
২৭. আধাৰ নম্বৰ প্ৰতযাহাৰ কৰাৰ প্ৰলয়াজনীয় কাৰণসমহু— 

(১) আধাৰ ধাৰক এজনৰ আধাৰ নম্বৰ ত ত উলেি কৰা পৰৰৰিৰতসমুহৰ বালব প্ৰতযাহাৰ 
কৰা হ’ব পালৰ: 

(ক)  ৰদ এইলটা প্ৰমাণ হয় ক  এজন বযৰক্তক এটাতকক অৰধক আধাৰ নম্বৰ প্ৰদান 
কৰা বহলছ, কতলত আগৰ পঞ্জীয়নৰ পৰা  াভ কৰা আধাৰ নম্বৰলটা ব  ক াৱা 
হ’ব, আৰ ুসকল া পৰবতী আধাৰ নম্বলৰা বাৰত  কৰা হ’ব৷ 

(ি)  ত আধাৰ নম্বৰ সৃৰষ্ট্ কৰা বহলছ ৰনৰদজষ্ট্ নীৰত-ৰনলদজিনাসমুহ অমানয কৰৰ: 
(i) “িলটাৰ িলটা” ৰ ঘটনা  ত মূ  বায়লমৰিক তিয উপ ব্ধ নহয়:  ত এিন 

বতজ মান িকা িলটা পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰত বযৱহাৰ কৰা হয় এক নতুন িলটা সংগ্ৰহ 
কৰাৰ স ৰন, আৰ ু ত পঞ্জীয়নৰ সময়ত মূ  বায়লমৰিক তিয সংগ্ৰহ কৰা 
নহয়, কতলন কক্ষত্ৰত আৱাসীৰ আধাৰ নম্বৰ বাৰত  কৰা হয়৷ 

(ii) “ৰমছা বায়লমৰিক বযৰতিম” ৰ ঘটনা:  ত পঞ্জীয়ন ভু কক কৰা বহলছ 
‘বায়লমৰিক বযৰতিম’ ৰ ঘটনা ৰহচালপ, কতলন কক্ষত্ৰত আধাৰ নম্বৰলটা বাৰত  
কৰা হয়৷ 

(iii)  ৰদ এগৰাকী প্ৰাপ্তবয়েক পাাঁচ বছৰ বয়সৰ ত ৰক ৰিশু ৰহচালপ পঞ্জীয়ন 
কৰা বহলছ বায়লমৰিক তিয সংগ্ৰহ এৰাই চৰ বক , কতলন কক্ষত্ৰত আধাৰ 
নম্বৰলটা বাৰত  কৰা হয়৷ 

(iv) অনয ৰ লকালনা ঘটনা ৰ লটাৰ পঞ্জীয়ন প্ৰৰিয়ালটা প্ৰৱঞ্চনাৰ দ্বাৰা কৰা বুৰ  
কতৃজ পক্ষই অনুভৱ কলৰ বালব বাৰত  কৰালটা প্ৰলয়াজনীয় বহ পলৰ৷ 

(২) বাৰত  কৰৰল , আধাৰ ধাৰকক কতৃজ পক্ষ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা কসৱাসমহু িায়ীভালৱ 
অকা জকাৰী কৰৰ কপল াৱা হয়৷ 

 
২৮. আধাৰ নম্বৰ ৰনৰিয় কৰাৰ প্ৰলয়াজনীয় কাৰণসমহু— 

(১) আধাৰ ধাৰক এজনৰ আধাৰ নম্বৰ ত ত উলেি কৰা পৰৰৰিৰতসমুহৰ বালব ৰনৰিয় 
কৰা হ’ব পালৰ: 

(ক) “িলটাৰ িলটা” ৰ ঘটনা আৰ ুমূ  বায়লমৰিক তিয উপ ব্ধ:  ত এিন বতজ মান 
িকা িলটা পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰত বযৱহাৰ কৰা হয় এক নতুন িলটা সংগ্ৰহ কৰাৰ 
স ৰন, আৰ ু ত পঞ্জীয়নৰ সময়ত মূ  বায়লমৰিক তিয সংগ্ৰহ কৰা বহলছ, কতলন 
কক্ষত্ৰত আধাৰ নম্বৰলটা ৰনৰিয় কৰা হয়, আৰ ুআৱাসীক িলটাগ্ৰাি আপলেট 
কৰৰবক  ককাৱা হয়৷ কতওাঁৰ িলটাগ্ৰাি সি ভালৱ আপলেট কহাৱাৰ ৰপছত, আধাৰ 
নম্বৰলটা পুনৰ সৰিয় কৰা হ’ব পালৰ৷ 
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(ি) “ৰমছা আংৰিক বায়লমৰিক বযৰতিম” ৰ ঘটনাসমুহ:  ত বায়লমৰিক তিয ৰনমজাণ 

কৰা ৰকছুমান ৰবৱৰণ আৱাসীলয় প্ৰদান কৰৰব পৰা প জায়ত িকাৰ ৰপছলতা সংগ্ৰহ 
কৰা কহাৱা নাই, কতলন কক্ষত্ৰত আধাৰ নম্বৰলটা ৰনৰিয় কৰা হয়৷ 

(গ)  ত পৰবতী প জায়ত এইলটা কপাৱা  ায় ক  পঞ্জীয়ন প্ৰৰিয়া ববধ সমৰিজত নৰি 
অৰবহলন কৰা বহলছ, কতলন কক্ষত্ৰত আধাৰ নম্বৰলটা ৰনৰিয় কৰা হয় ক ৰতয়াক  
আধাৰ নম্বৰ ধাৰকজনৰ দ্বাৰা ববধ সমৰিজত নৰি জমা কৰৰ এইলটা আপলেট 
কৰা নহয়৷ 

(ঘ)  ত সংগ্ৰহ কৰা তিয ৰনকৃষ্ট্ তিয িকা বুৰ  ৰচৰহ্নত কৰা হয় আৰ ুআপলেট 
কৰাৰ প্ৰলয়াজন হয় (ক লন ৰমৰেত/ৰবসংগৰতপূণজ বায়লমৰিক তিয, 
আপৰিজনক/অপমানজনক িব্দ আৰ ুঅসংসদীয় ভাষা আৱাসীৰ কেম’গ্ৰাৰিকসমুহত 
বযৱহাৰ কৰা হয়, এটা নামলত একাৰধক নাম ‘ওৰলি’ বা ‘উপনাম’), আধাৰ 
ধাৰকৰ দ্বাৰা এইলটা আপলেট নকৰাক  আধাৰ নম্বৰ ৰনৰিয় কৰৰ ৰিা হয়৷ 

(ঙ)  ত পাাঁচ বা কপান্ধৰ বছৰ সমূ্পণজ কৰা ৰিশুই কসইলটা বয়স কহাৱাৰ দুবছৰৰ 
ৰভতৰত বায়লমৰিক তিয আপলেট কৰাত বযিজ হয়, কতলন কক্ষত্ৰত কতওাঁৰ আধাৰ 
নম্বৰলটা ৰনৰিয় কৰা হয়৷ এলন পৰৰৰিৰত  ৰদ ৰনৰিয় কহাৱাৰ এবছৰ সমূ্পণজ 
কহাৱাৰ আগলত আপলেট কৰা নহয়, আধাৰ নম্বৰলটা প্ৰতযাহাৰ কৰা হয়৷ 

(চ) অনয ৰ লকালনা ঘটনা  ত কতৃজ পক্ষৰ দ্বাৰা ৰনৰিয় কৰালটা প্ৰলয়াজনীয় বুৰ  অনুভৱ 
কৰা হয়৷ 

 
(২) ৰনৰিয় কৰৰল , আধাৰ ধাৰকক কতৃজ পক্ষ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা কসৱাসমুহ অিায়ীভালৱ 

অকা জকাৰী কৰৰ কপল াৱা হয় কতৰতয়াক লক ক ৰতয়াক  আধাৰ ধাৰলক তিযসমহু 
আপলেট বা সংলিাধন নকলৰ, ৰ লটাৰ বালব কতৃজ পক্ষৰ দ্বাৰা আধাৰ নম্বৰলটা ৰনৰিয় 
কৰা বহলছ৷ 

 
২৯. প্ৰতযাহাৰ বা ৰনৰিয় কৰাৰ প্ৰলয়াজনীয় ৰ্ নাসমহু তদন্ত— 

(১) ককালনা ঘটনা ৰ লটা প্ৰতযাহাৰ বা ৰনৰিয় কৰাৰ এক সম্ভাবয ঘটনা ৰহচালপ প্ৰলয়াজনীয় 
বুৰ  অৱগত বা ৰচনাক্ত কৰা বহলছ আৰ ু াৰ বালব কক্ষত্ৰ তদতৰ প্ৰলয়াজলনা হ’ব পালৰ 
 ত বযৰক্তগৰাকী শুনানী  ’ব  গীয়াও হ’ব পালৰ  াৰ আধাৰ নম্বৰলটা প্ৰতযাহাৰ বা 
ৰনৰিয় কৰাৰ বালব দাবী জলনাৱা বহৰছ ৷ 

(২) কতৃজ পক্ষৰ দ্বাৰা মলনানীত ৰ লকালনা এলজৰঞ্চলয় পৰীক্ষা/তদত কৰৰব  ালগ আৰ ুকতৃজ পক্ষক 
এক প্ৰৰতলবদন জমা ৰদব  ালগ ইয়াৰ উলেলিয কতৃজ পক্ষৰ দ্বাৰা প্ৰৰিয়াৰ বালব ৰনৰদজষ্ট্ 
কৰৰ ৰদয়া অনু ায়ী৷ 

(৩) কতৃজ পক্ষই হয়লটা প্ৰল াজনীয় পদলক্ষপ গ্ৰহণ কৰৰব পালৰ প্ৰৰতলবদন  াভ কৰা ৰপছত 
আৰ ুআধাৰ নম্বৰ প্ৰতযাহাৰ বা ৰনৰিয় কৰাৰ ৰসদ্ধাতই কতৃজ পক্ষৰ উপৰত ৰনভজ ৰ 
কৰৰব৷ 

 
৩০. আধাৰ নম্বৰ ধাৰকক  কযাগালযাগ— 

(১) আধাৰ নম্বৰ ধাৰকৰ কতওাঁল াকৰ আধাৰ নম্বৰৰ প্ৰতযাহাৰ বা ৰনৰিয় কৰাৰ ৰবষলয় 
কাৰণৰ বসলত জলনাৱা হ’ব SMS, পঞ্জীয়নভুক্ত ই-কমই , কটৰ -কৰ ং, পত্ৰ বা কতলন 
উপায়সমুহৰ জৰিয়লত ৰ লবাৰ কতৃজ পক্ষই উপ ুক্ত ৰহচালপ ধাৰণা কলৰ৷ 

(২) আধাৰ নম্বৰ ধাৰকৰ কতওাঁল াকৰ আধাৰ নম্বৰৰ প্ৰতযাহাৰ বা ৰনৰিয় কৰা সম্পলকজ 
ৰ লকালনা অৰভল াগৰ ৰনষ্পৰি হয়লটা কতৃজ পক্ষই সৃৰষ্ট্ কৰা অৰভল াগ ৰনষ্পৰি কা জয 
প্ৰণা ীৰ মাধযলমলৰ কৰা হ’ব৷ 
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৩১. সংলিাধন কাযজযবযৱিা— 

(১)  ৰদ আধাৰ নম্বৰ প্ৰতযাহাৰৰ কাৰণসমহু একাৰধক আধাৰ নম্বৰ প্ৰদানৰ বাৰহলৰ 
হয়, আৱাসীসকল  পনুৰাই পঞ্জীয়ন কৰালটা প্ৰলয়াজনীয় হ’ব৷ 

(২) ৰনৰিয়কৰণৰ কক্ষত্ৰত, ৰবচৰা ধৰলণ আৱাসীলয় কতওাঁৰ তিয আংৰিকভালৱ বা 
সম্পণূজৰলূপ আপলেট কৰালটা প্ৰলয়াজনীয় হ’ব, কতৃজ পক্ষই ৰনধজাৰণ কৰৰ ৰদয়া ৰনলদজিনা 
মলমজ বা নীৰতসমহু অন ুায়ী৷ 
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  অধযায় ১৩: পৰৰৰিষ্ট্  

১৩.১ পৰৰৰিষ্ট্ I- ববধ সমৰিজত নৰিসমুহৰ তাৰ কা 
 

32. ইউ আই ৰে এ আইৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়ন আৰ ুআপলেটৰ বালব 
অনলুমাৰদত আৰহজ ৰ িমজত কমজচাৰীৰ ভৰৱষয ৰনৰধ সংিা 
(ই.ৰপ.এি.ও.)ৰ দ্বাৰা জাৰৰ কৰা নাম, জন্মৰ তাৰৰি আৰু 
িলটাগ্ৰাি সম্বৰ ত প্ৰমাণপত্ৰ 

 
1. পাৰপত্ৰ (পাছপ’টজ ) 
2. কপন কােজ  
3. কৰচন/ িলটা ুক্ত ৰপ.ৰে.এছ. কােজ  
4. কভাটাৰ পৰৰচয় পত্ৰ 
5. বাহন চা নাৰ অনজু্ঞা পত্ৰ (ড্ৰাইৰভং  াইলচঞ্চ) 
6. চৰকাৰী িলটা ুক্ত পৰৰচয় পত্ৰ/ ৰাজহুৱা িণ্ডৰ প্ৰৰতষ্ঠান কতৃজ পক্ষই ৰদয়া 

িলটা ুক্ত পৰৰচয় পত্ৰ 
7. ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাময ৰনলয়াগ ৰনৰশ্চতকৰণ কমজ পৰৰচয় পত্ৰ 
8. স্বীকৃৰতপ্ৰাপ্ত ৰিক্ষা প্ৰৰতষ্ঠানৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা িলটা ুক্ত পৰৰচয় পত্ৰ 
9. অস্ত্ৰ-িস্ত্ৰ অনুজ্ঞা পত্ৰ 
10. িলটা ুক্ত কবংক এ.টি.এম. কােজ  
11. িলটা ুক্ত কিৰেট কােজ  
12. িলটা ুক্ত কপঞ্চন কােজ  
13. িলটা ুক্ত মৰুক্ত  ুজাৰ ুকােজ  
14. িলটা ুক্ত কৃষাণ পাছবহী 
15. িলটা ুক্ত ৰচ.ৰজ.এইচ.এছ/ ই.ৰচ.এইচ.এছ 
16. োক ৰবভালগ প্ৰদান কৰা িলটা আৰ ুনাম, ঠিকনা সম্বৰ ত কােজ  
17. ইউ আই ৰে এ আইৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়ন আৰ ুআপলেটৰ বালব অনলুমাৰদত 

আৰহজ ৰ িমজত ৰাজপৰত্ৰত ৰবষয়া বা তহৰচ দালৰ প্ৰদান কৰা িলটা 
সম্বৰ ত ৰচনাক্তকৰণ প্ৰমাণপত্ৰ  

18. ৰনৰদজ ষ্ট্ ৰাজয, ককন্দ্ৰীয় িাৰসত অঞ্চ /প্ৰিাসলন প্ৰদান কৰা িাৰীৰৰকভালৱ 
সক্ষম পৰৰচয় পত্ৰ/ িাৰীৰৰকভালৱ সক্ষম ৰচৰকৎসা প্ৰমাণপত্ৰ 

19. ৰাজিান চৰকালৰ প্ৰদান কৰা ভামশ্বাহ কােজ /জন-আধাৰ কােজ  
20. ইউ আই ৰে এ আইৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়ন আৰ ুআপলেটৰ বালব অনলুমাৰদত 

আৰহজ ৰ িমজত চুপাৰৰনলটলণ্ডট/ ৱালেজ ন/ কমিন/ অনলুমাৰদত আেয় গৃহ 
অিবা অনাি আেমৰ মুৰব্বীলয় ৰদয়া প্ৰমাণপত্ৰ 

21. ইউ আই ৰে এ আইৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়ন আৰ ুআপলেটৰ বালব অনলুমাৰদত 
আৰহজ ৰ িমজত সাংসদ বা ৰবধায়ক বা িানীয় ৰনকায় কাউৰঞ্চ ৰ বা 
কপৌৰ কাউৰঞ্চ ালৰ ৰদয়া িলটা ুক্ত পৰৰচয়পত্ৰ 

22. গাাঁও পঞ্চায়তৰ মৰূব্বী বা মিূীয়া বা ইয়াৰ সমপ জায়ৰ কতৃজ পক্ষই 
(গ্ৰামযাঞ্চ ৰ বালব) ইউ আই ৰে এ আইৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়ন আৰ ুআপলেটৰ 
বালব অনলুমাৰদত আৰহজ ৰ িমজত প্ৰদান কৰা িলটা ুক্ত প্ৰমাণপত্ৰ 

23. নাম স ৰনৰ ৰাজপৰত্ৰত জাননী 
24. িলটা ুক্ত ৰববাহৰ প্ৰমাণপত্ৰ 
25. আৰ.এছ.ৰব.ৱাই. কােজ  
26. প্ৰািীৰ িলটা সম্বৰ ত এছ.এছ.এ .ৰচ. নৰি 
27. িলটা ুক্ত এছ.টি./ এছ.ৰচ./ ও.ৰব.ৰচ. প্ৰমাণপত্ৰ 
28. নাম আৰ ুিলটা সম্বৰ ত ৰবদযা য় তযাগৰ প্ৰমাণপত্ৰ (এছ.এ .ৰচ.)/ 

ৰবদযা য় স ৰনৰ প্ৰমাণপত্ৰ (টি.ৰচ.) 
29. ৰবদযা য়ৰ মৰূব্বীলয় জাৰৰ কৰা নাম আৰ ুিলটা িকা ৰবদযা য়ৰ নৰিপত্ৰ 
30. নাম আৰ ুিলটা সম্বৰ ত কবংক পাছবহী 
31. ইউ আই ৰে এ আইৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়ন আৰ ুআপলেটৰ বালব অনলুমাৰদত 

আৰহজ ৰ িমজত স্বীকৃৰত প্ৰাপ্ত সংিাৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা আৰ ুসংিাৰ মৰূব্বীৰ 
দ্বাৰা স্বাক্ষৰৰত নাম আৰ ুিলটা সম্বৰ ত পৰৰচয় পত্ৰ৷ 

 

আলবদনকাৰী নাম আৰু HoF (ৰ্ৰৰ 

মূৰব্বীৰ) নাম িকা POR (সম্পকজ ৰ প্ৰমাণ 
পত্ৰ) নৰিসমুহ 

 
1. কৰচন কােজ  
2. ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাময ৰনলয়াগ ৰনৰশ্চতকৰণ কমজ পৰৰচয় পত্ৰ 
3. ৰচ.ৰজ.এইচ.এছ/ ৰাজয চৰকাৰ/ ই.ৰচ.এইচ.এছ/ই.এছ.আই.ৰচ 

ৰচৰকৎসা কােজ  
4. কপন কােজ  
5. কসনাবাৰহনী ককৰন্টন কােজ  
6. পাৰপত্ৰ (পাছপ’টজ ) 
7. জন্ম পঞ্জীয়ক, কপৌৰ ৰনগম আৰু অনয জাননীকৃত িানীয় প্ৰিাসৰনক 

সংিা ক লন তা ুক, তহৰচ , ইতযাৰদ ৰ দ্বাৰা জাৰৰ কৰা জন্মৰ 
প্ৰমাণপত্ৰ 

8. ককন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা ৰাজয চৰকালৰ প্ৰদান কৰা পৰৰয়া  অৰধকাৰ 
(Entitled) নৰি 

9. চৰকালৰ প্ৰদান কৰা ৰববাহৰ প্ৰমাণপত্ৰ 
10. োক ৰবভালগ প্ৰদান কৰা িলটা আৰু নাম, ঠিকনা সম্বৰ ত কােজ  
11. ৰাজিান চৰকালৰ প্ৰদান কৰা ভামশ্বাহ কােজ /জন-আধাৰ কােজ  
12. চৰকাৰী ৰচৰকৎসা য়ৰ দ্বাৰা ৰিশুৰ জন্মৰ বালব জাৰৰ কৰা 

অবযাহৰত কােজ / ৰিপ 
13. ইউ আই ৰে এ আইৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়ন আৰু আপলেটৰ বালব 

অনুলমাৰদত আৰহজ ৰ িমজত সাংসদ বা ৰবধায়ক বা িানীয় ৰনকায় 
কাউৰঞ্চ ৰ বা কপৌৰ কাউৰঞ্চ ালৰ ৰদয়া িলটা ুক্ত পৰৰচয়পত্ৰ 

14. গাাঁও পঞ্চায়তৰ মূৰব্বী বা মূিীয়া বা ইয়াৰ সমপ জায়ৰ কতৃজ পক্ষই 
(গ্ৰামযাঞ্চ ৰ বালব) ইউ আই ৰে এ আইৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়ন আৰু 
আপলেটৰ বালব অনুলমাৰদত আৰহজ ৰ িমজত প্ৰদান কৰা িলটা ুক্ত 
প্ৰমাণপত্ৰ 

নাম আৰু DOB (জন্মৰ তাৰৰি) িকা নৰিসমুহ 

1. জন্ম প্ৰমাণপত্ৰ 
2. এছএছএ ৰচ ৰকতাপ/ এছ.এছ.এ .ৰচ. ৰকতাপ/ নামপত্ৰ 
3. পাৰপত্ৰ (পাছপ’টজ ) 
4. ইউ আই ৰে এ আইৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়ন আৰ ুআপলেটৰ বালব অনলুমাৰদত 

আৰহজ ৰ িমজত প্ৰিম কেণীৰ ৰাজপৰত্ৰত ৰবষয়াই প্ৰদান কৰা জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ 
5. চৰকাৰী কতৃজ পক্ষৰ দ্বাৰা উপ ুক্তভালৱ স্বাক্ষৰ কৰৰ জাৰৰ কৰা এক 

মানপত্ৰ (ইউ আই ৰে এ আইৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়ন আৰ ুআপলেটৰ বালব 
অনলুমাৰদত আৰহজ ৰ িমজত) বা পৰৰচয় পত্ৰ  ত িলটা আৰ ুজন্মৰ 
তাৰৰি(DOB) সম্বৰ ত বহ আলছ 

6. স্বীকৃৰতপ্ৰাপ্ত ৰিক্ষা প্ৰৰতষ্ঠানৰ দ্বাৰা জাৰৰ কৰা জন্মৰ তাৰৰি সম্বৰ ত িলটা 
পৰৰচয় পত্ৰ 

7. কপন কােজ  
8. চৰকাৰী পৰৰষদ বা ৰবশ্বৰবদযা য়ৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা নম্বৰ তাৰ কা 

POI (পৰৰচয় প্ৰমাণ পত্ৰ) নাম আৰু  ল া 
সম্বৰ ত নৰিসমুহ 
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9. জন্মৰ তাৰৰি সম্বৰ ত চৰকাৰী িলটা ুক্ত পৰৰচয় পত্ৰ/ ৰাজহুৱা িণ্ডৰ 
প্ৰৰতষ্ঠান কতৃজ পক্ষই ৰদয়া িলটা ুক্ত পৰৰচয় পত্ৰ 

10. ককন্দ্ৰ/ ৰাজয কপঞ্চন প্ৰদানৰ ৰনলদজি পত্ৰ 
11. ককন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্বািয কসৱা আাঁচৰনৰ িলটা কােজ  বা অৱসৰপ্ৰাপ্ত 

কমজচাৰীৰ বৰঙৰনম ূক স্বািয আাঁচৰনৰ িলটা কােজ  
12. নাম আৰু জন্মৰ তাৰৰি সম্বৰ ত ৰবদযা য় তযাগৰ প্ৰমাণপত্ৰ 

(এছ.এ .ৰচ.)/ ৰবদযা য় স ৰনৰ প্ৰমাণপত্ৰ (টি.ৰচ.) 
13. ৰবদযা য়ৰ মৰূব্বীলয় জাৰৰ কৰা নাম, জন্মৰ তাৰৰি আৰ ুিলটা িকা 

ৰবদযা য়ৰ নৰিপত্ৰ 
14. ইউ আই ৰে এ আইৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়ন আৰ ুআপলেটৰ বালব অনুলমাৰদত 

আৰহজ ৰ িমজত স্বীকৃৰতপ্ৰাপ্ত সংিাৰ মূৰব্বীৰ দ্বাৰা স্বাক্ষৰৰত নাম, জন্মৰ 
তাৰৰি আৰ ুিলটা সম্বৰ ত পৰৰচয় পত্ৰ 

15. ইউ আই ৰে এ আইৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়ন আৰ ুআপলেটৰ বালব অনুলমাৰদত 
আৰহজ ৰ িমজত কমজচাৰীৰ ভৰৱষয ৰনৰধ সংিা (ই.ৰপ.এি.ও.)ৰ দ্বাৰা 
জাৰৰ কৰা নাম, জন্মৰ তাৰৰি আৰ ুিলটাগ্ৰাি সম্বৰ ত প্ৰমাণপত্ৰ 

 

 

 
1. পাৰপত্ৰ (পাছপ’টজ ) 
2. কবংক ৰববৃৰত/ পাছবহী 
3. োকঘৰৰ একাউন্ট ৰববৃৰত/ পাছবহী 
4. কৰচন কােজ  
5. কভাটাৰ পৰৰচয় পত্ৰ 
6. বাহন চা নাৰ অনুজ্ঞা পত্ৰ (ড্ৰাইৰভং  াইলচঞ্চ) 
7. চৰকাৰী িলটা ুক্ত পৰৰচয় পত্ৰ/ ৰাজহুৱা িণ্ডৰ প্ৰৰতষ্ঠান 

কতৃজ পক্ষই ৰদয়া িলটা ুক্ত পৰৰচয় পত্ৰ 
8. ৰবদুযৎ ৰব  (৩ মাহতকক অৰধক পূৰৰণ নহয়) 
9. পানীৰ ৰব  (৩ মাহতকক অৰধক পূৰৰণ নহয়) 
10. কটৰ লিান ৰব  (৩ মাহতকক অৰধক পূৰৰণ নহয়) 
11. সম্পৰি কৰ পৰৰলিাধৰ ৰৰচদ (১ বছৰতকক অৰধক পূৰৰণ 

নহয়) 
12. কিৰে কােজ ৰ ৰববৃৰত (৩ মাহতকক অৰধক পূৰৰণ নহয়) 
13. বীমা পৰ ৰচ 
14. পত্ৰিীষজত কবংকৰ পৰা িলটা সম্বৰ ত স্বাক্ষৰৰত পত্ৰ 
15. পঞ্জীয়নভুক্ত ককাম্পানীৰ পত্ৰিীষজত জাৰৰ কৰা িলটা সম্বৰ ত 

স্বাক্ষৰৰত পত্ৰ 
16. পত্ৰিীষজত স্বীকৃৰতপ্ৰাপ্ত ৰিক্ষা প্ৰৰতিানৰ দ্বাৰা জাৰৰ কৰা 

িলটা সম্বৰ ত স্বাক্ষৰৰত পত্ৰ বা স্বীকৃৰতপ্ৰাপ্ত ৰিক্ষা প্ৰৰতিানৰ 
দ্বাৰা জাৰৰ কৰা ঠিকনা সম্বৰ ত িলটা পৰৰচয় পত্ৰ 

17. ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাময ৰনলয়াগ ৰনৰশ্চতকৰণ কমজ পৰৰচয় পত্ৰ 
18. অস্ত্ৰ-িস্ত্ৰ অনুজ্ঞা পত্ৰ 
19. কপঞ্চনাৰ কােজ  
20. মুৰক্ত  ুজাৰু কােজ  
21. কৃষাণ পাছবহী 

 
 

22. ৰচ.ৰজ.এইচ.এছ/ ই.ৰচ.এইচ.এছ কােজ  
23. ইউ আই ৰে এ আইৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়ন আৰু আপলেটৰ বালব 

অনুলমাৰদত আৰহজ ৰ িমজত সাংসদ বা ৰবধায়ক বা ৰাজপৰত্ৰত 
ৰবষয়া বা কতহটি দালৰ ৰদয়া িলটা ুক্ত ঠিকনা পত্ৰ 

24. ইউ আই ৰে এ আইৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়ন আৰু আপলেটৰ বালব 
অনুলমাৰদত আৰহজ ৰ িমজত গাাঁও পঞ্চায়তৰ মূৰব্বী বা মূিীয়া বা 
ইয়াৰ সমপ জায়ৰ কতৃজ পক্ষই (গ্ৰামযাঞ্চ ৰ বালব) প্ৰদান কৰা 
ঠিকনা পত্ৰ 

25. আয়কৰ মূ যাংকন আলদি 
26. গািীৰ পঞ্জীয়ন পত্ৰ 
27. পঞ্জীয়নভুক্ত ৰবিী/  ীজ/ ভািা চুৰক্ত 
28. োক ৰবভালগ প্ৰদান কৰা িলটা সম্বৰ ত ঠিকনা কােজ  
29. ৰাজয চৰকাৰৰ দ্বাৰা জাৰৰ কৰা িলটা সম্বৰ ত জাৰত আৰু 

বাৰসন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ 
30. ৰনৰদজষ্ট্ ৰাজয, ককন্দ্ৰীয় িাৰসত অঞ্চ / প্ৰিাসলন প্ৰদান কৰা 

িাৰীৰৰকভালৱ সক্ষম পৰৰচয় পত্ৰ/ িাৰীৰৰকভালৱ সক্ষম ৰচৰকৎসা 
প্ৰমাণপত্ৰ 

31. ৰন্ধন কগছৰ ৰব  (৩ মাহতকক অৰধক পূৰৰণ নহয়) 
32. জীৱনসংগীৰ পাৰপত্ৰ 
33. ৰপতৃ-মাতৃৰ পাৰপত্ৰ (নাবা কৰ কক্ষত্ৰত) 
34. ককন্দ্ৰীয়/ ৰাজয চৰকাৰৰ দ্বাৰা জাৰৰ কৰা িকাৰ বযৱিাৰ বালব 

আবন্টন পত্ৰ (৩ বছৰতকক অৰধক পূৰৰণ নহয়) 
35. চৰকাৰৰ দ্বাৰা জাৰৰ কৰা ঠিকনা সম্বৰ ত ৰববাহৰ প্ৰমাণ পত্ৰ 
36. ৰাজিান চৰকালৰ প্ৰদান কৰা ভামশ্বাহ কােজ /জন-আধাৰ কােজ  
37. ইউ আই ৰে এ আইৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়ন আৰু আপলেটৰ বালব 

অনুলমাৰদত আৰহজ ৰ িমজত চুপাৰৰনলটলণ্ডট/ ৱালেজ ন/ কমিন/ 
অনুলমাৰদত আেয় গৃহ অিবা অনাি আেমৰ মুৰব্বীলয় ৰদয়া 
প্ৰমাণপত্ৰ 

38. ইউ আই ৰে এ আইৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়ন আৰু আপলেটৰ বালব 
অনুলমাৰদত আৰহজ ৰ িমজত কপৌৰ কাউৰঞ্চ ালৰ ৰদয়া িলটা ুক্ত 
বাৰসন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ  

39. স্বীকৃৰতপ্ৰাপ্ত ৰিক্ষা প্ৰৰতিানসমুহৰ দ্বাৰা জাৰৰ কৰা পৰৰচয় পত্ৰ  
40. িলটা সম্বৰ ত এছ.এছ.এ .ৰচ. ৰকতাপ 
41. ৰবদযা য় পৰৰচয় পত্ৰ 
42. নাম আৰু ঠিকনা সম্বৰ ত ৰবদযা য় তযাগৰ প্ৰমাণপত্ৰ 

(এছ.এ .ৰচ.)/ ৰবদযা য় স ৰনৰ প্ৰমাণপত্ৰ (টি.ৰচ.) 
43. ৰবদযা য়ৰ মূৰব্বীলয় জাৰৰ কৰা নাম, ঠিকনা আৰু িলটা িকা 

ৰবদযা য়ৰ নৰিপত্ৰ 
44. ইউ আই ৰে এ আইৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়ন আৰু আপলেটৰ বালব 

অনুলমাৰদত আৰহজ ৰ িমজত স্বীকৃৰত প্ৰাপ্ত সংিাৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা 
আৰু সংিাৰ মূৰব্বীৰ দ্বাৰা স্বাক্ষৰৰত নাম, ঠিকনা আৰু িলটা 
সম্বৰ ত পৰৰচয় পত্ৰ 

45. ইউ আই ৰে এ আইৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়ন আৰু আপলেটৰ বালব 
অনুলমাৰদত আৰহজ ৰ িমজত কমজচাৰীৰ ভৰৱষয ৰনৰধ সংিা 
(ই.ৰপ.এি.ও.)ৰ দ্বাৰা জাৰৰ কৰা নাম, জন্মৰ তাৰৰি আৰু 
িলটাগ্ৰাি সম্বৰ ত প্ৰমাণপত্ৰ

 
 

• পঞ্জীয়ন/ আপলড ৰ বালব ম ূ নৰি ব  আৰহব৷ ল াকৰপৰ প্ৰলয়াজন নাই৷ 
• ম ূ নৰিসমহু কেন কৰাৰ ৰপছত আলপানাক ৰ্ূৰাই ৰদয়া হ’ব

নাম আৰু ঠিকনা সম্বৰ ত POA (বাৰসন্দাৰ 
প্ৰমাণ পত্ৰ) নৰিসমুহ 
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১৩.২ পৰৰৰিষ্ট্ II – আধাৰ পঞ্জীয়ন/ আপলড ৰ বালব মানপত্ৰৰ আৰহজ  
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১৩.৩ পৰৰৰিষ্ট্ III – ৰকদলৰ পৰূ কৰৰব (আধাৰ পঞ্জীয়ন/ আপলড ৰ বালব মানপত্ৰ)
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১৩.৪ পৰৰৰিষ্ট্ IV –  পঞ্জীয়ন প্ৰপত্ৰ 
 

Under Section 3 of THE AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES, BENEFITS AND SERVICES) ACT, 2016 (Aadhaar Act) 

  AADHAAR ENROLMENT/ CORRECTION/ UPDATE FORM  
Aadhaar Enrolment and Mandatory Biometric Update is free. No charges are applicable for Form. In case of Correction/ Update, provide your Aadhaar Number 
(UID), Full Name and only that field which needs Correction/ Update. 

Resident Non-Resident Indian (NRI*) Please follow the instructions overleaf while filling up the form. Use capital letters only. 

 

1 
Pre Enrolment ID (If applicable): 

2 
In case of Update provide Aadhaar Number (UID): 

2.1 Biometric Update (Photo + Fingerprint + Iris) Mobile Date of Birth Address Name Gender Email 

3 Full Name: 

4 Gender: Male Female Transgender 5 
Age: Yrs OR Date of Birth: | DD | MM | YYYY | 

Declared Verified 

 
 
 

6 

Address: C/o NAME 

House No./ Bldg./ Apt: Street/ Road/ Lane: 

Landmark: Area/ Locality/ Sector: 

Village/ Town/ City: Post Office: 

District: Sub-District: State: 

E-Mail: Mobile No.: | | | | | | | | | | | PIN Code: | | | | | | | 

 
 

7 

Details of: Father Mother Guardian Husband Wife 
For children below 5 years Father/Mother/Guardian’s  details are mandatory. Adults can opt not to specify this information. 

Name: 

EID/ Aadhaar No.: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dd | mm | yyyy | hh : mm : ss| 

Verification Type: Document Based Introducer Based Head of Family (HoF) Based 

Select only one of the above. Select Introducer or Head of Family only if you do not possess any documentary proof of identity and/ 
or address. Introducer and Head of Family details are not required in case of Document based verification. 

8 For Document Based (Write Names of the documents produced. Refer overleaf of this form for list of valid documents) 

a. POI b. POA 

c. DOB 
(Mandatory in case of Verified Date of Birth) 

d. POR 
(Mandatory in case of HoF based Enrolment/ Update) 

 
9 

For Introducer Based – Introducer’s 
Aadhaar No.: | | | | | | | | | | | | | 

For HoF Based - Details of: Father Mother Guardian Husband Wife 

HoF’s EID/ Aadhaar No.: | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | 
dd | mm | yyyy | hh : mm : ss| 

I hereby confirm the identity and address of as being true, correct and accurate. 
 

Introducer/ HoF’s Name: Signature of Introducer/ HoF 

Disclosure under section 3(2) of THE AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES, BENEFITS AND SERVICES) ACT, 2016 

I confirm that I have been residing in India for at least 182 days in the preceding 12 months / I am Non Resident Indian (NRI ) & information (including biometrics) 
provided by me to the UIDAI is my own and is true, correct and accurate. I am aware that my information including biometrics will be used for generation of Aadhaar 
and authentication. I understand that my identity information (except core biometric) may be provided to an agency only with my consent during authentication or as 
per the provisions of the Aadhaar Act. I have a right to access my identity information (except core biometrics) following the procedure laid down by UIDAI. 

 

 
Verifier’s Stamp and Signature: 

(Verifier must put his/ her Name, if stamp is not available) Applicant’s signature/ Thumbprint 

 

 
To be filled by the Enrolment Agency only: Date & time of Enrolment:    

Note: In case of minor, the signature will be done by parent/guardian. In case of incapacitated person, the signature will be done by Legal Guardian of Incapacitated Person 
* In case of NRI, only Indian Passport will be valid as POI. 
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  INSTRUCTIONS TO FOLLOW WHILE FILLING UP THE ENROLMENT FORM  
 

Field 3: 
NAME 

Write full name without salutations/titles. Please bring the original* Proof of Identity (POI) document. (See list A below). Variation in Resident’s Name in contrast to POI is 
permissible as long as the change is minor spelling only, without altering the Name in POI document. For Example: If Resident’s POI reads “Preeti”, then “Priti” can be recorded 

if Resident wants so. 

Field 5: 
DOB / AGE 

Fill in Date of Birth in DDMMYYYY format. If exact Date of Birth is not known, approximate age in Years may be filled in the space provided. Please bring the original Proof of Date 
of Birth (DOB), if available. (See list D below). Declared checkbox may be selected if Resident does not have a valid proof of Date of Birth document. Verified checkbox is selected 

where Resident has provided documents as proof of Date of birth. 

 
Field 6: 
ADDRESS 

Write complete address. Please bring the original Proof of Address (POA) document. (See list B below). Please note that the Aadhaar letter will be delivered at the given 
address only. 
• To include name of Parent / Guardian / Spouse as part of the address, enter the name of person in the c/o field. 

• Minor Corrections / Enhancements are permissible to make the address complete without altering the base address as mentioned in POA document. 

 
Field 7: 
RELATIONSHIP 

In case of children below 5 years, it is mandatory to provide father/mother/guardian details with their Aadhaar or EID number. 

If the resident is not holding a Proof of Identity & using the Head of the Family identity for enrolment, it is mandatory to provide Head of the family’s details with his/her Aadhaar 
or EID number. Please refer illustration below for filling EID. Please bring the original Proof of Relationship (POR) document. (See list C below). For other cases, it is optional  

for the resident to fill up the relationship details. 

Field 8: 
DOCUMENTS 

Write the name of Documents for POI and POA. In case proof of Date of Birth is available, then write the name of Date of Birth document. If the resident is not holding a Proof of 

Identity & using the Head of Family based enrolment, then write the name of Proof of Relationship document. For Valid list of documents, please refer list of Documents below. 

Field 9 
INTRODUCER/HOF 

Resident who does not have POI and POA may get enrolled through an Introducer/ Head of Family. Pl contact nearest enrolment centre or your Registrar, for further details. 

LIST A. POI Documents 
POI (Proof of Identity) documents containing Name & Photo 

 

1. Passport 
2. PAN Card 
3. Ration/ PDS Photo Card 
4. Voter ID 
5. Driving License 
6. Government Photo ID Cards/ Service photo identity card 

issued by PSU 
7. NREGS Job Card 
8. Photo ID issued by Recognized Educational Institution 
9. Arms License 
10. Photo Bank ATM Card 
11. Photo Credit Card 
12. Pensioner Photo Card 
13. Freedom Fighter Photo Card 
14. Kissan Photo Passbook 
15. CGHS/ ECHS Photo Card 
16. Address Card having Name and Photo issued by 

Department of Posts 
17. Certificate of Identity having photo issued by Gazetted 

Officer or Tehsildar on UIDAI standard certificate format 
for enrolment/ update 

18. Disability ID Card/ handicapped medical certificate issued 
by the respective State/ UT Governments/Administrations 

19. Bhamashah Card/Jan- Aadhaar card issued by Govt. 
of Rajasthan 

20. Certificate from Superintendent/ Warden/ Matron/ Head of 
Institution of recognized shelter homes or orphanages etc. 
on UIDAI standard certificate format for enrolment/update 

21. Certificate of Identity having photo issued by MP or 
MLA or MLC or Municipal Councilor on UIDAI standard 
certificate format for enrolment/ update 

22. Certificate of Identity having photo issued by Village 
Panchayat Head or Mukhiya or its equivalent authority 
(for rural areas) on UIDAI standard certificate format for 
enrolment/ update 

23. Gazette notification for name change 
24. Marriage certificate with photograph 
25. RSBY Card 
26. SSLC book having candidates photograph 
27. ST/ SC/ OBC certificate with photograph 
28. School Leaving Certificate (SLC)/ School Transfer 

Certificate (TC), containing name and photograph 
29. Extract of School Records issued by Head of School 

containing name and photograph 
30. Bank Pass Book having name and photograph 
31. Certificate of Identity containing name and photo issued 

by Recognized Educational Institution signed by Head 
of Institute on UIDAI standard certificate format for 
enrolment/ update. 

32. Certificate of identity containing Name, DOB and Photograph 
issued by Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) on 
UIDAI standard certificate format for enrolment/ update 

 

6. Driving License 
7. Government Photo ID cards/ service photo identity card 

issued by PSU 
8. Electricity Bill (not older than 3 months) 
9. Water Bill (not older than 3 months) 
10. Telephone Landline Bill (not older than 3 months) 
11. Property Tax Receipt (not older than 1 year) 
12. Credit Card Statement (not older than 3 months) 
13. Insurance Policy 
14. Signed Letter having Photo from Bank on letterhead 
15. Signed Letter having Photo issued by registered Company  

on letterhead 
16. Signed Letter having Photo issued by Recognized 

Educational Institution on letterhead or Photo ID having 
address issued by Recognized Educational Institution 

17. NREGS Job Card 
18. Arms License 
19. Pensioner Card 
20. Freedom Fighter Card 
21. Kissan Passbook 
22. CGHS/ ECHS Card 
23. Certificate of Address having photo issued by MP or MLA 

or MLC or Gazetted Officer or Tehsildar on UIDAI standard  
certificate format for enrolment/ update 

24. Certificate of Address issued by Village Panchayat head or  
its equivalent authority (for rural areas) on UIDAI standard 
certificate format for enrolment/ update 

25. Income Tax Assessment Order 
26. Vehicle Registration Certificate 
27. Registered Sale/ Lease/ Rent Agreement 
28. Address Card having Photo issued by Department of Posts 
29. Caste and Domicile Certificate having Photo issued by 

State Govt 
30. Disability ID Card/ handicapped medical certificate issued 

by the respective State/ UT Governments/ Administrations 
31. Gas Connection Bill (not older than 3 months) 
32. Passport of Spouse 
33. Passport of Parents (in case of Minor) 
34. Allotment letter of accommodation issued by Central/ State 

Govt. (not more than 3 years old) 
35. Marriage Certificate issued by the Government, containing  

address 
36. Bhamashah Card/Jan- Aadhaar card issued by Govt. of 

Rajasthan 
37. Certificate from Superintendent/ Warden/ Matron/ Head of 

Institution of recognized shelter homes or orphanages etc.  
on UIDAI standard certificate format for enrolment/ update 

38. Certificate of Address having photo issued by Municipal  
Councillor on UIDAI standard certificate format for 
enrolment/ update 

39. Identity Card issued by recognized educational institutions 
40. SSLC book having photograph 
41. School Identity card 
42. School Leaving Certificate (SLC)/ School Transfer 

Certificate (TC), containing Name and Address 
43. Extract of School Records containing Name, Address and  

Photograph issued by Head of School 
44. Certificate of Identity containing Name, Address and Photo 

issued by Recognized Educational Institution signed by  
Head of Institute on UIDAI standard certificate format for  
enrolment/ update 

45. Certificate of identity containing Name, DOB and Photograph 
issued by Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) on 
UIDAI standard certificate format for enrolment/ update 

LIST C. POR Documents 
POR (Proof of Relationship) documents containing 

Name of applicant and Name of HoF (Head of Family) 
 

1. PDS Card 
2. MNREGA Job Card 
3. CGHS/ State Government/ ECHS/ ESIC Medical card 
4. Pension Card 
5. Army Canteen Card 
6. Passport 
7. Birth Certificate issued by Registrar of Birth, Municipal  

Corporation and other notified local government bodies 
like Taluk, Tehsil etc. 

8. Any other Central/ State government issued family 
entitlement document 

9. Marriage Certificate issued by the government 
10. Address card having name and photo issued by 

Department of Posts 
11. Bhamashah Card/Jan- Aadhaar card issued by Govt. 

of Rajasthan 
12. Discharge card/ slip issued by Government hospitals for 

birth of a child 
13. Certificate of Identity having photo issued by MP or MLA 

or MLC or Municipal Councillor or Gazetted Officer on 
UIDAI standard certificate format for enrolment/update 

14. Certificate of Identity having photo and relationship with 
HoF issued by Village Panchayat Head or Mukhiya or its 
equivalent authority (for rural areas) on UIDAI standard 
certificate format for enrolment/ update 

LIST D. DOB Documents 
DOB (Date of Birth) documents containing Name and DOB 

 

1. Birth Certificate 

2. SSLC Book/ Certificate 
3. Passport 
4. Certificate of Date of Birth issued by Group A Gazetted 

Officer on UIDAI standard certificate format for enrolment/ 
update 

5. A certificate (on UIDAI standard certificate format for 
enrolment/ update) or ID Card having photo and Date of Birth 
(DOB) duly signed and issued by a Government authority 

6. Photo ID card having Date of Birth, issued by Recognized 
Educational Institution 

7. PAN Card 
8. Marksheet issued by any Government Board or University 
9. Government Photo ID Card/ Photo Identity Card issued by 

PSU containing DOB 
10. Central/ State Pension Payment Order 
11. Central Government Health Service Scheme Photo Card or  

Ex-Servicemen Contributory Health Scheme Photo card 
12. School Leaving Certificate (SLC)/ School Transfer 

Certificate (TC), containing Name and Date of Birth 
13. Extract of School Records issued by Head of School 

containing Name, Date of Birth and Photograph 
14. Certificate of Identity containing Name, DOB and Photo 

issued by Recognized Educational Institution signed by 
Head of Institute on UIDAI standard certificate format for  
enrolment/ update 

15. Certificate of identity containing Name, DOB and 
Photograph issued by Employees’ Provident Fund 
Organisation (EPFO) on UIDAI standard certificate format  
for enrolment/ update 

LIST B. POA Documents 
POA (Proof of Address) documents containing Name & Address 

 

1. Passport 
2. Bank Statement/ Passbook 
3. Post Office Account Statement/ Passbook 
4. Ration Card 
5. Voter ID 

Illustration for filling up EID No. 
Acknowledgement/ Consent for enrolment / ´ffU°fe / ³ff¸ffÔIY³f WXZ°fb ÀfWX¸fd°f 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Enrolment No/ ³ffxffÔIY³f ÀfÔ£xff: 0008/12345/00020 ***This is not the Aadhaar Number*** Date/ d°fd±f:   28/04/2011 15:50:16 

 

OR EID No: 0  0  0  8  1  2  3  4  5  0  0  0  2  0 2  8  0  4  2  0  1 1 1  5  5  0  1  6   

Note: In instances where original documents are not available, copies attested / certified by a public notary/gazetted officer will be accepted. 
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১৩.৫ আধোৰ প্ৰদশক্ষণমূলে দভদডওেমুে 

 

 

 

 

 

আধাৰ প্ৰমাণীকৰণৰ বালব 
 

কেন কৰক 

আধাৰ োউনল াে কৰাৰ 
বালব 

কেন কৰক 

আধাৰ পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰৰ অৱৰিৰত 
সন্ধান কৰাৰ বালব 
কেন কৰক 

অন াইন ঠিকনা আপলেট 
কৰাৰ বালব 
কেন কৰক 

নৰি কনালহাৱাকক ঠিকনা 
আপলেট কৰাৰ বালব 
কেন কৰক 

অন াইন আপলেটৰ ৰিৰত 
পৰীক্ষা কৰাৰ বালব 
কেন কৰক 

আলপানাৰ আধাৰ পঞ্জীয়ন বা 
আপলেটৰ ৰিৰত পৰীক্ষা কৰাৰ বালব 

কেন কৰক 

আধাৰ পুনৰাই ৰপ্ৰন্ট কাৰলণ 
অেজ াৰ কৰাৰ বালব 
কেন কৰক 

আলপানাৰ আধাৰ আপলেটৰ 
ইৰতহাস পৰীক্ষা কৰাৰ বালব 

কেন কৰক 

আলপানাৰ আধাৰ প্ৰমাণীকৰণৰ 
ইৰতহাস পৰীক্ষা কৰাৰ বালব 

কেন কৰক 

আলপানাৰ কহৰুৱা আধাৰ নম্বৰ বা 
পঞ্জীয়ন ID উভটাই কপাৱাৰ বালব 

কেন কৰক 

বায়লমৰিকসমুহ 
 ক/আন ক কৰাৰ বালব 

কেন কৰক 

আধাৰ  ক/আন ক কৰাৰ 
বালব 

কেন কৰক 

VID সৃৰষ্ট্/ উভটাই কপাৱাৰ 
বালব 

কেন কৰক 

ৰেৰজলট  স্বাক্ষৰ সতযাপনৰ 
বালব  

কেন কৰক 

EID ৰক জনাৰ বালব 
 

কেন কৰক 

সুৰৰক্ষত QR ৰ বালব 
 

কেন কৰক 

অন াইন সাক্ষাতকাৰ 
আৰক্ষণ কৰাৰ বালব 
কেন কৰক 

mAadhaar এপৰ বালব 
 

কেন কৰক 

আধাৰ ছাটলবাটৰ বালব 
 

কেন কৰক 
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১৩.৬ আধোৰৰ অনলোইন সেৱোেমুে 
 

 

 

 

 

 

পঞ্জীয়ন ককন্দ্ৰৰ অৱৰিৰত 
জনাৰ বালব 
কেন কৰক 

সাক্ষাতকাৰ আৰক্ষণ কৰাৰ 
বালব 

কেন কৰক 

আধাৰৰ ৰিৰত জনাৰ 
বালব 

কেন কৰক 

আধাৰ োউনল াে কৰাৰ 
বালব  

কেন কৰক 

কহৰুৱা/ পাহৰা UID/ EID 
উভটাই কপাৱাৰ বালব  

কেন কৰক 

আধাৰ পুনৰাই ৰপ্ৰণ্ট ৰদয়াৰ 
বালব 

কেন কৰক 

পুনৰাই ৰদয়া ৰপ্ৰণ্টৰ ৰিৰত 
পৰীক্ষা কৰাৰ বালব 

কেন কৰক 

ঠিকনা অন াইন আপলেট 
কৰাৰ বালব 
কেন কৰক 

সতযাপণ পত্ৰৰ কাৰলণ 
অনুলৰাধ কৰাৰ বালব  

কেন কৰক 

আধাৰ আপলেটৰ ইৰতহাস 
জনাৰ বালব  
কেন কৰক 

এক আধাৰ সতযাপণৰ 
বালব  

কেন কৰক 

ইলমই / কমাবাই  নম্বৰৰ 
সতযাপণৰ বালব 
কেন কৰক 

ভাচুজ লৱ  ID (VID) সৃৰষ্ট্ 
কৰাৰ বালব  
কেন কৰক 

আধাৰ প্ৰমাণীকৰণৰ ইৰতহাস 
জনাৰ বালব  
কেন কৰক 

কবংকৰ বসলত আধাৰ সংল াগৰ 
ৰিৰত জনাৰ বালব 

কেন কৰক 

বায়লমৰিক  ক/আন ক কৰাৰ 
বালব 

কেন কৰক 

আধাৰ  ক/আন ক কৰাৰ 
বালব 

কেন কৰক 

অি াইন eKYC কসৱাৰ 
বালব  

কেন কৰক 

এনড্ৰৰয়ে mAadhaar 
োউনল ােৰ বালব  
কেন কৰক 

iOS mAadhaar 
োউনল ােৰ বালব 
কেন কৰক 



Unique Identification Authority of India 

Government of India 

Aadhaar Handbook for Residents 2020-Ver.1.1 66 

 

 

১৩.৭ চ’দচপয়ল দমদডয়োত আধোৰ 

 

 
 

 

 
 

ৰাষ্ট্ৰীয় 

  
 

  

আঞ্চৰ ক 

       

 
 
 
 

অনুসৰণ কৰক@Aadhaar_Care 
ৰবভাগীয় আধাৰ গ্ৰাহক  ত্নৰ কহলণ্ড ৰ 

বালব 
কেন কৰক 

 
 
অনুসৰণ কৰক @AadhaarUID 
আধাৰ সম্পলকজ  প্ৰৰিক্ষণমূ ক ৰভৰেঅ, আমাৰ 
সকল া টিৰভ ৰবজ্ঞাপনসমুহ, ৰবলিষ বাতজ াসমুহ, 

বাতৰৰৰ প্ৰৰতলবদনসমুহ, প্ৰৰতল াগীতাৰ 
ৰভৰেঅসমুহৰ বালব 

কেন কৰক 

 
 
 
 

অনুসৰণ কৰক @ceo_uidai 
UIDAI ৰ CEO ৰ ৰবভাগীয় প্ৰিাই ৰ 

বালব 

কেন কৰক 

 
 
 
অনুসৰণ কৰক@AadhaarOfficial 

ককালনা ৰনৰদজষ্ট্ প্ৰশ্নসমুহৰ কাৰলণ আপুৰন আমাক  
বযৰক্তগত কমলচজ বা মতবয কপ্ৰৰণ কৰৰব বালব 

কেন কৰক 

 
 

 
অনুসৰণ কৰক Unique Identification 

Authority of India (UIDAI Page)   এই 
প্ৰিাই ত আৰম প্ৰকাি কৰা আধাৰ সম্পকীয় 

তিয আৰু বাতৰৰ কপাৱাৰ বালব 

কেন কৰক 

 
 
 
 

আধাৰ চা  সমিজন 
 প্ৰশ্নসমুহৰ উিৰ আধাৰ চাটলবাটৰ 

দ্বাৰা  াভ কৰাৰ বালব 
কেন কৰক 

 
 

 
অনুসৰণ কৰক @UIDAIDelhi নতুন 
ৰদেী, মধয প্ৰলদি, ৰাজিান বা উিৰািণ্ড 

সম্পকীয় প্ৰশ্নসমুহৰ বালব 

কেন কৰক 

 
 

 

অনুসৰণ কৰক @UIDAIMumbai 
মহাৰাষ্ট্ৰ, গুজৰাট, কগাৱা, দমন আৰ ুৰেউ 
আৰ ুদাদৰা আৰ ুনগৰ হালৱ ী সম্পকীয় 

প্ৰশ্নসমুহৰ বালব 

কেন কৰক 

 
 

 
অনুসৰণ কৰক UIDAIBengaluru 
কণজাটক, ককলৰ া, তাৰম  নােু, পৰণ্ডলচৰী 
আৰ ু ক্ষদ্বীপ সম্পকীয় প্ৰশ্নসমহুৰ বালব 

কেন কৰক 

 
 
 

অনুসৰণ কৰক@UIDAIHyderabad 
অন্ধ্ৰ প্ৰলদি, কতল গানা, ঊৰৰষা, চৰিিগি 
আৰু আন্দামান আৰ ুৰনলকাবৰ দ্বীপসমুহ 

সম্পকীয় প্ৰশ্নসমুহৰ বালব 

কেন কৰক 

 
 
 

অনুসৰণ কৰক @UIDAI 
আধাৰ সম্পকীয় সমস্ত তিয/ কঘাষণাসমুহ 

 াভ কৰৰব বালব 

কেন কৰক 

 
 

 
অনুসৰণ কৰক@Aadhaar_official 
ককালনা ৰনৰদজষ্ট্ প্ৰশ্নসমহুৰ বালব, আপুৰন 
আমাক কপানপটীয়া কমলচজ কপ্ৰৰণ আৰু 

আমাৰ দল  সহায় কৰাৰ বালব 

কেন কৰক 

 
 
 
 

অনুসৰণ কৰক @UIDAIRanchi 
ঝাৰিণ্ড, ৰবহাৰ আৰু পৰশ্চম বংগ 
প্ৰলদিসমুহ সম্পকীয় প্ৰশ্নসমুহৰ বালব 

কেন কৰক 

 
 

 
অনুসৰণ কৰক @UIDAILucknow 

উিৰ প্ৰলদি সম্পকীয় প্ৰশ্নসমুহৰ 
বালব 

কেন কৰক 

 
 

 

অনুসৰণ কৰক @UIDAIGuwahati 
অসম, কমঘা য়, নাগাল ণ্ড, মৰণপুৰ, 

ৰমলজাৰাম, অৰুণাচ  প্ৰলদি, ৰত্ৰপুৰা আৰ ু
ৰচৰিম সম্পকীয় প্ৰশ্নসমুহৰ বালব 

কেন কৰক 

 
 
 

অনুসৰণ কৰক@UIDAIChandigarh 
চৰণ্ডগি, জমু্ম আৰ ুকাশ্মীৰ,  াোি, 
হাৰৰয়ানা, ৰহমাচ  প্ৰলদি আৰু পাঞ্জাৱ 

সম্পকীয় প্ৰশ্নসমুহৰ বালব 

কেন কৰক 



 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

এই ৰকতাপিনৰ চিট কৰৰ পাবক  কেন কৰক: 
 
 

থ বকাবনা মন্তবযসমুহ/ প্ৰথতথিয়াৰ বাবব, 
অনুগ্ৰহ কথৰ আমালল থলখক: 

resident.handbook@uidai.net.in 
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